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FÖRORD



Det är ett privilegium att kunna ge några inledande kommentarer till ACRIC:s (Active
Communities Reimagining their Communities) handbok. Under de senaste 20 åren har jag haft
turen att befinna mig i spetsen för ett antal medborgarformade tillvägagångssätt för
stadsutveckling inklusive grannskapsförvaltning, tillgångsbaserad samhällsutveckling,
bostadsförvaltning och tillhandahållande av omslutande samhällen och miljötjänster i
lokaliserade miljöer. Den här handboken och stödjande verktygslådor för aktivister och
samhällsledare innefattar i ett lättillgängligt format en rad tillvägagångssätt, fallstudier och
bästa praxis från de fem europeiska partnerna tillsammans med några av de teorier och
metoder som ligger till grund för stadsdesign som hjälper till att skapa och bygga starka
samhällen. Dessa kommer att ge en stark bas för vuxenutbildning inom detta område, som över
tid kan inspirera nästa generation av innovatörer inom samhällen och inom professionella och
styrande miljöer med ansvar för urban design.

ACRIC är ett program för vuxenutbildning, sponsrat av Erasmus-programmet, inriktat på att
utbilda samhällsmedlare att fungera som en länk mellan själva samhället och yrkesverksamma
inom stadsutveckling. ACRIC bygger på premissen att våra samhällen måste omformas med
radikalt nya tillvägagångssätt för deras framtida utveckling med medborgarna som aktiva
aktörer i processen. Stadsutvecklingen står vid ett vägskäl med hälften av världens befolkning
som nu bor i städer. Enligt UNESCO förutspås att två tredjedelar av världens befolkning
kommer att bo i stadsområden år 2050. Denna massornas interna migration från mindre städer
och landsbygdsområden till ständigt växande stadsnav innebär att planerare och beslutsfattare
måste tänka om hur man hanterar en rad komplexa utmaningar, till exempel luft- och
vattenkvalitet, avfallshantering, transporter, hållbar ekonomisk utveckling, bostäder, vård,
hälsa, polis, parker, fritid och samhällsservice.

Den traditionella modellen med stadsplanering som sker uppifrån och ner, ledd av en
kombination av kommunala planerare och privata sektorledda byråer, kommer inte att kunna
hantera de utmaningar som är förknippade med detta utan att aktivt engagera medborgarna i
samhällsutvecklingen. Det finns ett trängande behov av att demokratisera stadsplaneringen
och att placera medborgarna och deras behov i centrum för framtida tillväxt. Kärnan i detta
tillvägagångssätt är vår insikt att små mekanismer och radikal instrumentalism kumulativt kan
påverka bredare sociala förändringar och omformningen av städer. ACRIC:s målgrupp är icke-
statliga organisationer (NGO) och andra organisationer som är involverade i området för
samhällsutveckling, som proaktivt engagerar sig med samhällsledare för att ge dem möjlighet
att driva en positiv urban förändring. ACRIC inkluderar en utbildningsplan för en kontinuerlig
professionell utveckling (CPD) för vuxenutbildare med en läranderesultatmatris (LOM) baserad
på EQF/NQF. Den stöds av två online-verktygssatser med utbildningsmaterial riktade till aktiva
medborgare och samhällsmedlare. Utbildningsmaterialet inkluderar ämnen som transport &
nåbarhet, fritid & bekvämligheter, barn och lek, maximera gemenskapen, tillgångar & öppna
upp nya möjligheter, värdet av historia, arv och urban förändring, inpränta gemenskapens etos
och värderingar till exempel skapa 'anslutande platser', den kommersiella erfarenheten,
förbättra samhällsestetiken, miljöfaktorer t.ex. luftkvalitet och återvinning, kultur t.ex. tro och
ömsesidig hjälp.
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INTRODUKTION



Planering för verkliga och sociala designmetoder för att omforma urbana områden
skapa och bygga nya demokratiska och civila samhällslösningar för deltagande
Utveckla modeller för social finansiering, socialt värde och generering av
gemenskapsförmögenhet och bygga hållbarhet och grön innovation i
grannskapsförändring, planering och design
Deltagande demokrati och civilsamhällslösningar, modeller för socialt värde och generering
av gemenskapsförmögenhet och uppbyggnad av hållbarhet och grön innovation.

Innehållet i den här handboken riktar sig till beslutsfattare och innehåller teorierna och idéerna
bakom lärprogrammet med fallstudier av framgångsrika invånarledda förändringar. Handboken
kompletteras med en implementeringsstrategi för samhällen och kommuner som vill engagera
sig i programmet.

Handboken består av fyra artiklar kompletterade med en litteraturöversikt, som ger
användbara förslag till vidare studier. Den första artikeln om samhällsledarskap, skriven av G3,
tittar på vikten av invånarnas engagemang i förvaltningen av urbana platser i Tyskland och
utforskar hur invånare är viktiga för att göra det möjligt för dessa platser att "bevara sin
individualitet och identitet". Uppsatsen antyder att detta beror på att invånarna ”bäst vet vad
som behövs, vad som måste bevaras och hur staden kan bli deras stad.” Ett antal fallexempel
ingår för att illustrera detta i praktiken. Den andra artikeln, "En plats för alla", skriven av
Symplexis, handlar om att skapa urbana platser som täcker in en rad samhällen, som är
välkomnande platser och som främjar sammanhållning i samhället. Den utforskar några av
drivkrafterna kring mångfald i urbana sammanhang tillsammans med teorier om
interkulturalism och multikulturalism och tar upp städer med mångfald och jämlikhet ur ett
etiskt perspektiv. Slutligen belyser den vikten av att ta med olika "idéer och perspektiv" som
kan underlätta processen med framgångsrik urban utveckling.
Den tredje artikeln, "Recept för tillgångsbaserad samhällsutveckling i närområdet", skriven av
Pioneer Group, utforskar hur Asset Based Community Development (ABCD) ger samhällen
möjlighet att forma de resultat de föreställer sig och hur de kan utnyttja och dela de "styrkor
och gåvor" som är gömda i samhällsgemenskapen. Ett antal fallstudier används för att illustrera
hur ABCD har bidragit till en mer framgångsrik stadsutveckling av lokala områden i en stad.
Fallstudierna avslutas med huvudingredienserna i deras eget framgångsrecept. Den sista
artikeln, skriven av Cooperativa Operaária Portalegrense, går igenom några av de huvudsakliga
teorierna för stadsutvecklingsdesign med fokus på de som formar utvecklingen kring
människor och samhällen. Till stöd för artikeln har en litteraturöversikt tagits fram som
refererar till nyckeltexter inom översiktsplanering, stadsdelsbaserad planering, planering av
allmänhetens deltagande, planläggning och planeringshistoria. Detta ger en användbar
referenskälla för vidare studier i stadsdesign och planering som är relevanta för våra andra
resultat, inklusive verktygslådan och läroplanen. 
Alla fyra artiklarna hänvisar till "hantera mitt grannskap" som ingår i den ursprungliga ansökan –
demokratisk insyn i kontinuerlig grannskapsförvaltning; modeller för resurstilldelning av
förvaltningen av grannskap; modeller för att hantera integrerade grannskapstjänster och
digitala kommunikationsverktyg för grannskapsförvaltning. Den andra delen av handboken
innehåller tolv bästa praxis för fyra teman som ingår i temat Förändra mitt grannskap som
beskrivs i den ursprungliga ansökan. Dessa inkluderar:
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DEL 1

ARTIKLAR OM ATT
HANTERA MITT
GRANNSKAP



"I stadsplaneringen har de olika funktionerna i en stad en prioritetsordning ... vårt formande av
staden är inte bara pricken över i:et eller ett tillägg, utan en väsentlig komponent. [...] Eftersom
stadsdesign, stadens utseende, är vår visuellt upplevda miljö, vår identitet, vårt ursprung, vår
historia." 

För att platser inte alltid ska se likadana ut, vara tråkiga och endast rent funktionella, är det
avgörande att de behåller sin individualitet och identitet. Detta uppnås bäst när invånarna
engageras i vidareutvecklingen av platser och torg. De vet bäst vad som behövs, vad som måste
bevaras och hur staden kan bli deras stad. Den här artikeln utforskar hur det är möjligt att aktivt
involvera medborgare i utformningen och underhållet av platser och hur platser kan möta
behoven hos deras användare mer effektivt.

"Något saknas här." Denna mening är inte sällan upprinnelsen till en storslagen idé, en ambitiös
plan eller startsignalen för en förändring. För vad kan man göra om man saknar något och det
finns ingenting och ingen som kan fylla tomrummet? Vidta åtgärder själv! Åtskilliga föreningar
har sitt ursprung i ett litet "det är det jag saknar här". Ett gemensamt intresse som härrör från
detta leder ofta till att medborgarna organiserar sig, ofta i särskilt grundade föreningar. Bara i
Tyskland finns det över 600 000 föreningar.  Vad förenar dem alla? Svaret är helt enkelt ett
gemensamt intresse eller ömsesidigt mål och en inneboende motivation att förverkliga dessa.

Invånarna i Lich, en liten stad i Hessen med knappt 13 800 invånare, saknade en lekplats. Den
nuvarande ordföranden i föreningen, Katharina Hillgärtner-Erll, startade ett medborgarinitiativ,
Bürgerverein Lich e.V. Föreningen kom i samtal med sakkunniga planerare, skaffade medel och
engagerade 400 medborgare att bygga en invånarpark tillsammans under tre helger. Detta
lyckades genom personlig kontakt och konsekvent invånardeltagande. Idag beskriver folket i
Lich sin park som "en plats där unga och gamla mår bra! En plats alla generationer kan leka,
träffas och prata. En lekplats som inte bara får barns hjärtan att slå snabbare!"  Föreningens
medlemmar fortsätter att sköta underhållet och skötseln av parken och planerar för nya idéer
för att göra sin park ännu vackrare. 

1 Ortsbildpflege und Ortsbildqualität, o.D. http://www.archicultura.ch/ortsbildpflege.php [26.04.2021]
2 Elizabeth Grenier. 01.05.2019. Meet the Germans. Die Deutschen und ihre Vereine. https://www.dw.com/de/die-deutschen-und-ihre-vereine/a-48403682 [26.04.2021]
3 Bürgerpark Lich e.V. o.D. Der Bürgerpark. https://www.buergerpark-lich.de/ [24.06.2021]
4 Theresa Ramisch. 29.09.2016. Wie Bürger ihren Park selber bauten. https://www.garten-landschaft.de/lich/ [26.04.2021]
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Samhällsledarskap på plats – förvaltning
av grannskape
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Initiativ till samarbete och glädje i entreprenörsverksamhet

Den initiala euforin, den gemensamma drivkraften, motivationen och slutligen
tillfredsställelsen över vad som åstadkommits bär medborgarinitiativ genom de första åren.
Efteråt är det de spontana och löst sammanfogade föreningarna av medborgare som ofta
organiserar sig i föreningar i nästa steg, som i exemplet Bürgerpark Lich. Men även här måste
underhållet av de skapade konstruktionerna skötas långsiktigt och hållbart. Bidrag, donationer
och medlemsavgifter kan vara finansieringsinstrument. Dessa intäkter är dock inte alltid
tillräckliga för att etablera projekt på lång sikt. Ett annat alternativ kan ses i bildandet av ett
företag, ett ideellt aktiebolag, vars inkomster används för välgörande ändamål. Ett exempel på
detta finns i Leipzig, Sachsen, där ANNALINDE Ab har sitt säte.

"Längtan efter mer grönt i staden, efter hälsosam mat och kollektiv samvaro"   är
utgångspunkten för ANNALINDE-projektet i Leipzig. Sedan 2011 har en gemensam trädgård
gett upphov till ett urbant multifunktionellt jordbruksprojekt, som nu organiseras som
ANNALINDE Ab. I trädgården kan intresserade människor i alla åldrar lära sig urban
trädgårdsskötsel.

Inledningsvis låg fokus på att revitalisera innerstadens "ödemarker" och utöva trädgårdsodling
med likasinnade - det klassiska ögonblicket "vi saknar det här" som många initiativ bygger på.
Under tiden har ANNALINDE Ab utvecklats ytterligare. Trädgården kompletteras av en
plantskola med försäljning, en fruktträdgård och ANNALINDE Academy, grundad 2014. Här
erbjuds kurser och diskussioner om aspekter av hållbar stadsdesign. Man ser sig också som en
plats för "social interaktion, integration och miljöutbildning".   ANNALINDE finansierar sig också
på lång sikt genom att sälja grönsakslådor varje vecka till medborgare och restauranger i
Leipzig. Sedan 2012 är ANNALINDE Ab ett ideellt företag med ett allmännyttigt syfte.
Anställda, volontärer och praktikanter arbetar tillsammans för att "skapa platser för utbyte och
lärande i frågor om lokal matodling, biologisk mångfald och hållbar konsumtion, ansvarsfull
resursanvändning och hållbar grannskaps- och stadsutveckling".

5 Stadtgarten ANNALINDE. o.D. https://www.so-geht-saechsisch.de/leben-arbeiten/wohnen-in-sachsen/annalinde-leipzig [27.04.2021]
6 Ebd.
7 ANNALINDE gGmbH. O.D. Über uns. https://annalinde-leipzig.de/de/ueber/ [27.04.2021]
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Medborgarinitiativ/förening

Medborgardeltagande

Typ av initiativ

Möjligheter att lyckas

Risker

5/5

Nerifrån-upp

Goda, stort medborgarintresse, allmänt
intresse, stärker identifikationen.

Kostnad och hållbarhet, acceptans,
begränsade resurser.

- 11 

5 

6 

7 

https://www.so-geht-saechsisch.de/leben-arbeiten/wohnen-in-sachsen/annalinde-leipzig
https://annalinde-leipzig.de/de/ueber/


Bortom det egna verksamhetsområdet

Det är inte alltid medborgarna som ger drivkraft till mer engagemang och delaktighet i
utformningen av livsrum och platser. Företag kan också stärka social interaktion utanför sitt
eget verksamhetsområde och skapa incitament för delaktighet. Program som BVE KIDS visar
att detta kan främjas i mycket tidig ålder. Barnkooperativet Bauverein der Elbgemeinden EG i
Hamburg har aktivt involverat barn i utformningen av gemensamma bostadsutrymmen och torg
sedan 2012.

Företaget har skapat bostäder i Hamburg i mer än 120 år. Som vanligt med bostadsrättsbolag
tillerkänns medlemmarna, som är inblandade som delägare, en hög grad av medverkan. BVE
Kids-projektet överför detta till även de minsta invånarna. Över 1 000 barn är redan med i
barnkooperativet, vars medlemskap är öppet och gratis för alla under 18 år. Barnen är
involverade i utformningen av lekplatser och grönområden runt BVE:s bostadskomplex. "Syftet
är att involvera nästa generation i utformningen av boendeytor, samt att lära barn och unga vad
boende, byggande och samboende i en storstad innebär."    Evenemang, infobrev,
medlemsbevis och fritidsaktiviteter ingår i programmet.  

Men vad händer med de platser där inga engagerade medborgare samlas? Dessutom – vad
händer när andra aktörer (föreningar, företag) inte kan komma med egna insatser när det gäller
samdesign och där städerna och kommunerna inte kan tillhandahålla tillräckliga resurser för
detta? Dessa platser övervakas mestadels av staten via den federala regeringen eller de
federala delstaterna. Stadsutvecklingsprogram stöder vidareutvecklingen av urbana,
ekonomiskt och socialt missgynnade och strukturellt svaga stads- och lokalområden. De ger
ekonomiskt stöd till projektidéer som sedan genomförs lokalt. Städerna och kommunerna
använder ofta externa tjänsteleverantörer (planeringskontor) för att hantera
projektgenomförandet, inklusive organiseringen av lokalt medborgardeltagande. Att prata 

8 EIGA Design. O.D. BVE KIDS: die Kindergenossenschaft des Bauvereins der Elbgemeinden. https://www.eiga.de/work/bve-kids/ [27.04.2021]
9 Bauverein der Elbgemeinden. O.D. https://www.bve.de/bve-kids/ [27.04.2021] 
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Medborgarinitiativ/förening

Medborgardeltagande

Typ av initiativ

Möjligheter att lyckas

Risker

4/5

Nerifrån-upp

Goda, stort medborgarintresse, allmänt
intresse, långsiktig finansiering via
intäkter, professionell ledning / styrelse,
förstärkning av identitet, lägre
ansvarsrisk.

Kunna bibehålla ideell status,
engagerade medborgares inflytande på
ledning/aktieägare kan minska

9 
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med människor på plats, utveckla gemensamma idéer och lösa problem i staden/kommunen –
allt detta kan åstadkommas i statlig regi och med statligt stöd. Detta kan dock bara bli
framgångsrikt i kombination med engagemang av lokala, engagerade medborgare.

10 Kiez (German pronunciation: [ˈkiːts]) (also: Kietz) is a German word that refers to a city neighbourhood, a relatively small community within a larger town. The word is
mainly used in Berlin and northern Germany. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Kiez [27.04.2021]
11 Quartiersmanagement Berlin. O.D. Das Programm Sozialer Zusammenhalt in Berlin. 
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/berliner-quartiersmanagement.html [27.04.2021]
12 Quartiersmanagement Berlin. O.D. Finanzierung und Quartiersfond. https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/finanzierung-und-quartiersfonds.html
[27.04.2021]

Lokala kontaktpersoner initierar aktivt deltagande

Om initiativet till stadsplanering och medbestämmande kommer mer från det offentliga så
utses ofta (professionella) kontaktpersoner för de boende. Dessa personer kan till exempel
vara stadsdelsförvaltare. I samband med Berlins grannskapsförvaltning, till exempel,
stabiliseras stadsdelar "som hotas att hamna på efterkälken av utvecklingen av staden som
helhet. Grannskapsförvaltningen syftar till att mildra eller kompensera för de negativa
konsekvenserna av sociala underlägen. Att möjliggöra stadsdelar med särskilda sociala
integrationsuppgifter för att utveckla sin potential, aktiverar stadsdelsförvaltning invånarna
och involverar dem i vidareutvecklingen av deras kiez”    .     Programmet finansieras av
delstaten Berlin och den tyska regeringen. Totalt är 34 miljoner euro tillgängliga för 2021.
Samverkan och delaktighet mellan boende och aktörer i kvarteret är ett centralt inslag.

Exemplet med Hellersdorfer Promenade i Berlin visar hur grannskapsförvaltning framgångsrikt
kan implementeras. Det 73 hektar stora området i Berlins nordöstra utkant har cirka 10 500
invånare. Här öppnades ett kvarterskontor som är första kontaktpunkt för information och
idéer om kvarteret. 
Grannskapsledningen uppmanar invånarna att bli aktiva och utveckla egna idéer för utveckling
tillsammans med grannskapsledningen. Människor kan skicka in sina projektidéer och dessa kan 

- 13 

Medborgarinitiativ/förening

Medborgardeltagande

Typ av initiativ

Möjligheter att lyckas

Risker

3/5

Uppifrån-ner

Goda, ständigt engagemang av
medlemmar, delaktighetstanken betonas,
involvering av olika målgrupper, solid och
hållbar finansiering; resurser som finns i
företaget (personal, materiella resurser).

Motivationen måste upprätthållas, genuint
medbestämmande måste genomföras på
lång sikt. Företagets affärsintressen

1110
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genomföras med finansiering. Olika fonder, beroende på projektets omfattning och
varaktighet, är tillgängliga som finansieringsalternativ. Projekten är indelade i olika tematiska
områden. Dessa inkluderar utbildning, byggnation, grannskap eller arbete och ekonomi.   
De senaste åren har till exempel en vattenlekplats och en gemensam trädgård skapats.
Grannskaps- och frivillignätverk har bildats och är aktiva i grannskapet.
Yrkesvägledningsprojekt har initierats för unga och ett utbildningsnätverk har bildats för att
stärka utbildningsresurserna i närområdet. Invånarna bjuds regelbundet in för att utbyta idéer
med varandra. Gemensamma aktiviteter och projekt som idrottskurser och plantering på
gemensamma ytor främjar samhörighet i grannskapet. 

13
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Människor med vision och intresse för sin egen miljö kan på ett avgörande sätt bidra till att
bibehålla eller stärka medborgarnas identitet med sin staden, lokalsamhället eller stadsdelen.
Människor utvecklar inte alltid modet att implementera sina egna idéer självständigt och på
eget initiativ, eftersom hindren för framgångsrikt projektförverkligande ofta är höga och
resurserna otillräckliga.

De modeller som presenteras för att främja medborgardeltagande och initiativ kan initieras
antingen underifrån (nerifrån och upp) eller ovanifrån (uppifrån och ner). Gemensamt för alla
modeller är att hållbar framgång endast kan uppnås om de berörda verkligen vill engagera sig
och utveckla en inre motivation att själva forma och förbättra sin miljö. Aktiviteter som initieras
och kontrolleras utifrån, eller av offentliga myndigheter för att involvera medborgarna, kan
vara en impuls och drivkraft för deltagande, men de kan inte ersätta engagemanget hos
människor på plats. Delaktighet, engagemang och kreativitet måste därför alltid stå i centrum
för att kunna genomföra långsiktiga och hållbara projekt.

Medborgarinitiativ/förening

Medborgardeltagande

Typ av initiativ

Möjligheter att lyckas

Risker

3/5

Uppifrån-ner

Goda, den tillgängliga finansieringen ger
en bra ekonomisk grund för många
projekt, en mängd olika projekt är möjliga,
lågtröskeltillgång till lokala
kontaktpersoner minskar hindren för att
närma sig dem.

Framgången beror starkt på typen av
kontaktperson (extern professionell vs.
"en av oss"), tillvägagångssätt och
deltagande av alla invånare, tilldelning av
finansiering i samband med ansökningar
(administrativ börda) samt överförande av
uppgifter till kontaktpersonen



En plats för alla

ARTIKLE 2

Symplexix

Termen "mångfald" används ofta som ett paraplybegrepp som hänvisar till en rad mänskliga
olikheter, inklusive, men inte begränsat till ras, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder,
social klass, religiösa eller etiska värdesystem, nationellt ursprung, och politiska övertygelser.
Förändringarna som 2000-talet medförde såsom ökad urbanisering, globalisering, snabba
tekniska framsteg och transnationalism är några av de faktorer som har påverkat dagens
mångfald. Dessa förändringar har resulterat i nya mångfalder, nya upplevelser av rum och
identitet, men också nya mönster av ojämlikheter och segregation. Nya begrepp om
"supermångfald" eller "hypermångfald" representerar nya sätt att fånga dessa kvantitativa och
kvalitativa komplexiteter av urban mångfald. De utmanar också traditionella sätt att se på
maktrelationer och betonar de många aspekterna av identitet, de mångfacetterade rötterna till
utanförskap och segregation, och behovet av att utforma ny policy och styrning för att möta
dessa utmaningar. (The Intercultural City Step by Step, Council of Europe, 2021). 

I kontexten av 2000-talets urbana rum, som påverkas av ökad globalisering och migration, är
det också viktigt att särskilja mellan interkulturalism och multikulturalism, eftersom det är de
två huvudkoncepten som tillvägagångssätten för att hantera mångfald bygger på. Mångkultur
har ingen formell eller accepterad definition, men den anses allmänt vara en uppsättning
policyer som gör det möjligt för olika kulturer att leva sida vid sida, varav ingen har en
särställning eller har högre värde. Detta har gjort det möjligt för minoritetskulturer att
upprätthållas och inte uppslukas eller assimileras av majoritetskulturen, men det har också
tenderat att skapa en fast och tillskriven uppsättning identiteter, som ger upphov till
splittringar och spänningar och förhindrar utbyte. Interkulturalism försöker också undvika hotet
från assimilering, men inser att arv och identitet är dynamiska och kan korsa varandra och
överlappa varandra, och att interkulturell interaktion i alltmer globaliserade och mångfaldiga
samhällen är oundviklig och önskvärd. Interkulturalism antyder att sådan förändring måste
underlättas och stödjas, och att identitet måste ses som vald och utvecklande. (Cantle T.,
Interculturalism – a rejoinder to Modood and Meer Political Insight Dec 2012).

Varför främja inkluderande och mångfaldiga städer?

Det interkulturella integrationskonceptet har sina rötter i föreställningen om
mångfaldsfördelar (The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage, Phil Wood och
Charles Landry, 2007) som överväger de gynnsamma effekterna av mångfald på individer,
samhällen och organisationer. De positiva kognitiva fördelarna med mångfald har varit ett
särskilt fokus för forskning, som visar att exponering för mångfald får individer att tänka mer
analytiskt och kritiskt eftersom mångfald ger en större variation av idéer och perspektiv på ett
problem. Mångfald kan fungera som en lokal allmännytta som berikar medborgarnas
kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Andra studier tittar på det positiva sambandet mellan
immigration och ekonomisk tillväxt, vilket understryker invandrarnas ekonomiska bidrag
(Abigail Cooke & Thomas Kemeny. Spillovers from Immigrant Diversity in Cities, SERC Discussion
Papers, Spatial Economics Research Centre, LSE, 2015). 

- 15 

https://rm.coe.int/the-intercultural-city-step-by-step-practical-guide-for-applying-the-u/168048da42


Mångfaldsfördelen sträcker sig bortom sfären av förbättrade kognitiva prestationer.
Övertygande forskningsbevis (Evidence of the Economic and Social Advantages of Intercultural
Cities Approach Meta-analytic assessment, K. Khovanova-Rubicondo och D. Pinelli, 2012) (How
the Intercultural integration approach leads to a better quality of life in diverse city, AL Joki och
A. Wolffhardt, Migration Policy Group, 2017) visar värdet av ett inkluderande förhållningssätt
till mångfald för grupper och samhällen. Empiriska slutsatser kan tendera att visa att
demografisk mångfald kan minska den sociala sammanhållningen och öka sannolikheten för
socioemotionella konflikter. Men när demografisk mångfald korrelerar positivt med kognitiv
mångfald (en mängd olika färdigheter, preferenser och kunskaper), balanserar fördelarna upp
alla kostnader.

Slutligen, även om studier visar att samhällen med en högre grad av etnisk mångfald kan vara
mindre villiga att slå samman sina resurser för tillhandahållande av kollektiva nyttigheter, när
det gäller väldefinierade marknader, där människor förstår värdet av att bidra till kostnaderna
för de tjänster de användning sker ingen effektivitetsförlust på grund av heterogenitet. Flera
författare har kopplat ihop mångfald med tätortsområden och framhållit det faktum att
stadskluster fungerar och blomstrar beror på mångfalden av människor, faktorer, varor och
tjänster som finns där. En mer mångkulturell stadsmiljö gör den infödda befolkningen mer
produktiv och kan öka kreativiteten.

Det måste dock påpekas att en lång rad litteratur, främst inom statsvetenskap, belyser den
representativa demokratins begränsningar när det gäller att redogöra för mångfalden och
komplexiteten av intressen, åsikter och identiteter i våra komplexa samhällen. Begreppet
styrning kommer därför i förgrunden som en bred föreställning som omfattar och överskrider
regeringens syn och möjliggör en pluralism av aktörer, inklusive privata initiativ och
gräsrotsinitiativ, intressegruppers representation och individers motivation. Staden förefaller
vara den lämpligaste nivån där nya former och typer av deltagande och inkluderande processer
kan utformas och implementeras.

Vägledande principer och nyckelelement

Jämlikhet: offentliga myndigheter, privata eller gräsrotsinitiativ som använder den
interkulturella integrationsstrategin, åtar sig att säkerställa jämlikhet och icke-diskriminering i
alla sina handlingar. Att bara fokusera på jämställdhet kan dock förvärra identitetspolitiken och
undergräva solidaritet och sammanhållning. Ansträngningar för att sprida
jämställdhetsbudskapet inte bara till minoriteter utan även till "majoriteten", och att rikta
politik och resurser till alla, baserat på behov och meriter, tar itu med de negativa effekterna av
identitetspolitik.

Mångfald: det är viktigt att vidta positiva åtgärder för att bevara mångfald som en inneboende
egenskap hos mänskliga samhällen och en källa till motståndskraft, vitalitet och innovation.
Interkulturalism innebär att ett uttryckligt erkännande av mångfalden hos individer och
grupper är en förutsättning för att normalisera den.

Interaktion: detta är hörnstenen i den urbana pedagogiken för interkulturell integration.
Positiv, interkulturell interaktion handlar om att skapa förutsättningar för positiva och
konstruktiva möten i vardagen över såväl kulturella skillnader som skillnader i kön, 
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Skapa utrymmen och möjligheter för djup interaktion och samskapande mellan människor
med olika kulturellt ursprung och bakgrund, för att bygga förtroende och förverkliga
mångfaldens kreativa potential.
Inrätta en förvaltningsmodell som ger alla medlemmar i samhället, oavsett ursprung eller
status, möjlighet att utveckla sin potential, förverkliga sina talanger och göra det möjligt för
dem att bidra till lokalt välstånd.
Fördela makten – involvera människor av olika ursprung i beslutsfattande i urbana
institutioner, vare sig de är politiska, utbildningsmässiga, sociala, ekonomiska eller
kulturella.
Främja interkulturell kompetens i offentliga, privata och civila organisationer.
Anta kulturell pluralism och komplexiteten i identiteter genom ledarskap och
gemenskapsdiskurs och symboliska handlingar.
Utveckla inkluderande berättelser och hantera konflikter på ett positivt sätt, avfärda
stereotyper och delta i en debatt om mångfaldens inverkan och potential för lokal
utveckling

könsidentitet, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk status etc. Att skapa blandade
stadsdelar, skolor, offentliga utrymmen och organisationer kan dock vara kontraproduktivt
utan åtgärder för att säkerställa jämställdhet och för att omfamna och skydda mångfalden, som
kan vara bräcklig.

Nyckelelementen i en inkluderande stad är att:

Samhällsbaserade, gräsrots- och intressegruppers initiativ

Nästa kapitel kommer att fokusera på att beskriva några intressanta och framgångsrika
nerifrån-upp-initiativ, som följer de huvudprinciper som beskrivs ovan och som har genomförts i
staden Aten, Grekland, under de senaste åren. Atens stadsmiljö utgör en grogrund för
utveckling av relevanta initiativ och aktiviteter av olika socioekonomiska och historiska skäl.
Den utdragna ekonomiska krisen som drabbade landet 2010 har haft särskilt allvarliga effekter i
stadskärnor och på deras befolkning. Dessutom sänker den utan tvekan effektivitetsnivån för
genomförandet av centrala policyer i kombination med den låga nivån av förtroende som den
grekiska befolkningen visar centrala myndigheter ett stort utrymme som fylls av relevanta
nerifrån-upp-initiativ. Sist, men inte minst, från 2015 och framåt har Grekland varit den
viktigaste ingången till EU för flyktingar och migranter, vilket resulterade i (både kort och lång
sikt) bosättning av ett stort antal flyktingar/migranter och asylsökande i dess urbana
stadscentra.

Kollektiva trädgårdar

Stadsjordbruk började spridas som ett begrepp bland medborgare och lokalsamhällen efter
2010, vid en tidpunkt då landet påverkades hårt av den ekonomiska krisen och dess
konsekvenser på social nivå. Försörjning, livskvalitet, jordbruksmiljöutbildning och
livsmedelsförsörjning till städerna, särskilt i kristider, var några viktiga teman som dök upp i
detta sammanhang.

Kommunala trädgårdar är den mest utbredda formen av kollektivt förvaltade trädgårdar i
Grekland. De lanserades 2012 och de sprids snabbt över hela landet allt sedan dess. Det verkar
som om de växande problemen med social och ekonomisk deprivation, alienation och 
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försämring av stadsmiljön har lett till att flera kommuner i landet har tagit med sådana initiativ
inom ramen för sin socialpolitik. Kommunala myndigheter främjar dem för att stödja utsatta
grupper (arbetslösa, pensionärer, låginkomsttagare, ensamstående föräldrar och familjer med
många barn, etc.), stärka den sociala solidariteten och ta itu med psykisk ohälsa.
Landskapsplanering och miljöförvaltning (göra staden grönare, kompostering med organiskt
avfall etc.) har också funnit sin plats bland de sociala fördelarna med stadsträdgårdar.

Organisationen av kommunala grönsaksträdgårdar är nästan identisk överallt. Kommunen
tilldelar inhägnade områden (urbana koloniträdgårdar), där den har gödslat jorden och
tillhandahållit vattenförsörjning. Endast ekologisk odling är tillåten medan i de flesta fall en del
av produktionen (10–15%) går till kommunens sociala livsmedelsförsäljning.

De kommunala grönsaksträdgårdar som växt fram sedan 2012 i många kommuner över hela
landet är i praktiken en kombination av lokalsamhällenas gräsrotsinitiativ och deras koppling till
de lokala myndigheterna. Innan de kommunala myndigheterna anpassade denna verksamhet,
fanns det sporadiska initiativ till samverkan med en uttrycklig politisk ståndpunkt att hävda
offentligt utrymme mot privatisering och kommersialisering av markanvändning. En typ av
"gerillaträdgårdsskötsel" i den meningen att det är fråga om trädgårdsskötsel på offentliga
platser utan tillstånd, samt otillåten markockupation och egenskötta trädgårdar i ledig
offentlig och kommunal mark i staden.

Det mest emblematiska fallet av är "Hellinikons självförvaltade trädgård", belägen på den
största obebyggda platsen i hela Atenområdet, den tidigare Elliniko-flygplatsen och den
tidigare USA-basen vid Saronikos strandpromenad. Den skapades 2011 i samband med en
civilrörelse för skapandet av en storstadspark med hög grön utformning. Den bestod av 2 500
m2 grönsaker och 4 ha olivodling (1 500 träd). Det var i huvudsak en otillåten markockupation,
styrd av en typ av gräsrotsdemokrati, typisk för en grupp på cirka 10-50 personer, som
använder internet och sociala nätverk.

Bild 1: Maroussi kommunala trädgård
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KHORA 

 Det sociala köket i Atens centrum. Här lagar ett team av frivilliga kockar hundratals varma
och näringsrika måltider fem dagar i veckan, samt erbjuder en säker och vänlig plats att
chilla med vänner på, dricka te, lyssna på musik och erbjuda ett utrymme för
kulturevenemang.
Gratisbutiken, som ger tillgång till kläder och skor, samt grundläggande toalettartiklar och
filtar genom en cirkulär ekonomimodell.
"Bikupans kulturcentrum", tillhandahåller ett utrymme dedikerat till individuellt uttryck,
samhällsbyggande, motståndskraft och psykosocialt stöd. Bikupan ser särskilt till att hjälpa
kvinnor och HBTQIA+-migranter och asylsökande. Med fokus på hållbarhet och kreativ
återanvändning har man skapat ett nytt utrymme med arbetsstationer för
smyckestillverkning, textilkonst, teckning och målning.
Khora Asylum Support Team (KAST), som är ett team av frivilliga handläggare och tolkar
som syftar till att fylla luckan i informationsutbyte och opinionsbildning i Aten. De kör
regelbundna drop-in-sessioner där de erbjuder information och stöd till personer som
navigerar i de grekiska asylsystemen, samt assistans till människor som försöker få tillgång
till andra tjänster i Aten, såsom bostäder och hälsovård.

KHORA är ett internationellt kollektiv med medlemmar från alla kontinenter och bakgrunder
inklusive flyktingar och migranter. De driver ett samhällscenter i tre byggnader i Atens centrum
och tillhandahåller tjänster till alla som behöver dem med särskilt fokus på hemlösa,
flyktingar/migranter och HBTQI+ offer för diskriminering. De tar inte emot finansiering, och
ansöker inte heller om finansiering på nationell nivå eller EU-nivå, de organiserar sina tjänster
via kollektivet, frivilligarbete och små donationer. Deras samhällstjänster inkluderar:

Navarinou Park

I hjärtat av Aten, i närheten av Exarcheia, ligger en liten park, som kanske inte betyder så
mycket för besökarna, men för lokalbefolkningen har den stor betydelse. Denna bit mark
hyrdes ut som en utomhusparkering fram till 2008. När parkeringsarrendet löpte ut dök idén
om att återutveckla marken, vilket uppmärksammades av Exarcheias invånarinitiativ, som hade
arbetat med frågan i ett och ett halvt år redan. Initiativet informerade grannskapet och
begärde att tomten skulle förvandlas till ett grönområde för att koppla samman boende och
lokalsamhälle. Under 2009 anordnade initiativet därför ett evenemang där invånare och
supportrar bjöds in att "sittockupera" utrymmet för att få deras önskemål tillgodosedda. De
bröt upp asfalten med borrar och fräsar, tog med jord och planterade blommor och träd innan
de avslutade dagen med en liten fest. Det var alltså så här parken föddes. Idag är
Navarinouparken en grön oas i hjärtat av kvarteret. Parken inkluderar en stadsträdgård, där
invånarna odlar mat (se till att komma förbi på en söndag så du kan se lokalbefolkningen odla
tillsammans) och barn, ungdomar och seniorer kan sitta och njuta av utrymmet. Beroende på
behov möts lokalbefolkningen och beslutar om vad som ska göras i parken, till exempel
fungerar städning och bevattning av växter på veckobasis.

Samhällsparken anordnar även spontana evenemang, kulturella (som utomhusbiokvällar) och
sociala (som gemensamt kök) samt evenemang och pedagogiska aktiviteter för barn.

Navarinou-parken är ett typiskt exempel på ett samhällsbaserat gräsrotsinitiativ som formade 
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stadsutvecklingen genom en nerifrån-upp-strategi i hjärtat av Aten. Den har också
uppmärksammats av internationell media:  “Athens' unofficial community initiatives offer hope
after government failures”, Guardian 2016.

Bild 2: Navarinou-parken i Aten
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Recept för tillgångsbaserad samhällsutveckling i
närområdet

ARTIKEL 3

The Pioneer Group
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Den här artikeln använder idén om ett recept - inte som en lista över ingredienser och
instruktioner som används i matlagning och bakning - utan något som är tillämpligt i olika
aktiviteter med "recept" som en metafor. Nyckelpoängen är att "...om du säger att något är ett
recept för en viss situation, menar du att det sannolikt kommer att resultera i den situationen"
(collinsdctionary.com, definition av 'recept'). I det här fallet tittar vi på ingredienserna och
instruktionerna som sannolikt kommer att producera framgångsrika stadskvarter med hjälp av
principerna för Asset Based Community Development.

Utgångspunkten är att definiera vad vi menar med Asset Based Community Development
(ABCD). Efter detta presenteras fyra fallstudier där ABCD bästa praxis har tillämpats i
Birmingham under det senaste decenniet. Syftet är att producera en framgångsrik
stadsreceptbok i Birmingham. Varje fallstudie definierar receptet (ingredienserna,
tillvägagångssättet och riktningen) som har gett framgångsrika resultat.

Asset Based Community Development är ett nyckelverktyg för samhällsledare med individer
och byråer som finns mellan formella institutioner och samhället. Det är viktigtatt bygga en bro
mellan sociala nätverk och samhällen och institutioner för att informera om bättre lokal service
eller för att forma stadsdesign. inkluderat är illustrativa för den kraftfulla roll ABCD kan spela
för att forma bättre resultat för samhällen.

Definiera tillgångsbaserad samhällsutveckling

Kretszmann och McKnight bygger gemenskaper från insidan och ut: En väg mot att hitta och
mobilisera en gemenskaps tillgångar ses som grundstenen för tillgångsbaserad
gemenskapsutveckling. De argumenterade mot teoretiker för samhällsutveckling som startade
sin praktik från vad de beskrev som en "behovsdriven återvändsgränd" och argumenterade för
ett radikalt nytt tillvägagångssätt fokuserat på "kapacitetsfokuserad utveckling." Detta
tillvägagångssätt bygger intervention "på kapaciteten, färdigheterna och tillgångarna hos
låginkomsttagare och deras grannskap." Detta banbrytande arbete har påverkat teorin och
praktiken av ABCD i över en generation och nu har konceptet fått global räckvidd.

Kärnan i metoden är idén att "varje gemenskap har en unik kombination av tillgångar" som, om
de utnyttjas, kan hjälpa till att forma positiva resultat. Metoden innebär "att genomföra en
detaljerad kartläggning av dessa tillgångar med början med en inventering av invånarnas gåvor,
färdigheter och kapacitet, hushåll för hushåll, byggnad för byggnad, kvarter för kvarter,
kapacitetskartläggarna kommer att upptäcka en stor och ofta överraskande mängd individuella
talanger och produktiva färdigheter, av vilka alldeles för få mobiliseras för samhällsbyggande
syften”.



Fallstudie 1: Närsamhällena Firs och Bromford – Asset Based Community
Development

 The Hub – drivs av tre byråer Worth Unlimited, en ungdoms- och samhällsorganisation,
Open Door Community Foundation, en lokal samhällsutvecklingsorganisation och Firs and
Bromford Neighbours Together, ett invånarlett partnerskap som står för ett stort lokalt
förnyelseprogram
En före detta lokal myndighet Community Center som nu förvaltas av en lokal
samhällsorganisation
En Enterprise Hub bestående av två lokala sociala företag.
St. Wilfred's Community Center kopplat till två lokala kyrkor och det lokala barncentret.

Firs och Bromford är en stadsdel byggd på 1950-talet (Firs) och 1960-talet (Bromford) i den
östra delen av Birmingham. Liksom många andra "utkanter" som byggdes vid samma tidpunkt,
har den tydliga gränser och bara två in- och utfartsvägar. När stadsdelen byggdes var de första
invånarna nästan helt av vit brittisk eller irländsk härkomst. Under det senaste decenniet har
detta börjat förändras ganska dramatiskt, och nu är hälften av invånarna av afrikansk, afro-
karibisk, asiatisk och östeuropeisk bakgrund. Bostadsbeståndet är en kombination av
kommunalt och privat ägande. Under de senaste 15 åren har ett växande antal samhällsresurser
börjat dyka upp, inklusive:

Dessa stöds av av de tre lokala grundskolorna och Hodge Hill-kyrkan som är värd för
matskafferiet. Stadsdelen fick framgångsrikt tillgång till ett lotterifinansierat
förnyelseprogram (Big Local) 2011. Ett nyckelprojekt från första början var att utveckla ett
samhällsbyggande mellan generationerna som hjälpte till att skapa en vision för en urban by:

"Vi vill utveckla vår gemenskap av kreativitet och medkänsla, där alla känner sig välkomna, alla
känner sig sammankopplade, alla känner att de hör hemma och alla känner att de kan leva upp."

Programmet fokuserade starkt på en social förnyelsestrategi där visionen har utgått från
kontinuerliga aktiviteter och program för att stödja medborgare, ungdomar och vuxna, att
tillsammans skapa den typ av samhälle de ville leva i. Det är en medveten och långsam process
att vara tillsammans med människor, bygga kontakter, lyssna på berättelser, investera i
passioner, knyta samman människor, utveckla aktiviteter, bygga färdigheter, upptäcka talanger,
hitta människors tillgångar. För ett samhälle som ofta sågs som en plats för "utarmande"
handlade det om att uppskatta tillgångarna, se möjligheterna hos människor och platser,
genom att använda det som var starkt för att fixa det som var fel. En rad innovativa aktörer har
arbetat tillsammans för att bygga upp social kapacitet – ungdomsarbetare, kontaktpersoner, en
gatumentor och ett anslutningsteam, stöd- och utvecklingsarbetare för ungdomar och vuxna,
familjearbetare, grön kontakt och människor från företag.
Deras projekt har inkluderat dörrknackning och mikrogatufester, social aktivitet och
företagande för ungdomar, ett matskafferi, skräpmatscafé, matlagningskursen Flavors of
Hodge Hill, utveckling av grönområden och gemensamma trädgårdar, fest- och priskvällar, en
teatergrupp, jobbklubbar och -råd, 1:1 mentorskap, ett samhällsinlärningsprogram och en rad
evenemang och resor under året. Man arbetar med strategiska och lagstadgade partners kring
husbyggen, parker, konststigar och ett kulturarvscentrum. Alla med invånare i spetsen och med
stöd av ett team av samhällsbyggare.
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Resultat 

Lokala platser, grupper och nätverk som grannar känner att de tillhör och kan bidra till; lokala
och tillgängliga källor till stöd för grannar i en kris; ömsesidigt stöd, berättelsedelning och
platsskapande; utrymmen där grannar kan reflektera, lära och utvecklas som aktiva och
motståndskraftiga aktörer i sitt grannskap. Grannar som är mer anslutna till varandra är mer
kapabla att dela sina passioner, gåvor och färdigheter, de är mer motståndskraftiga inför press
och chocker, de lär sig nya saker som hjälper dem att leva upp inom sitt samhälle.

Firs och Bromfords “Recept”

Pålitliga, stabila och relationella samhällsorganisationer med personal som gärna ger upp makt för
att göra det möjligt för grannar/medborgare att delta i ledningsprocessen
Att göra med och av, hellre än till och för
Relationer hellre än projekt
Överflöd hellre än underskott
Byte av gåvor, färdigheter, generositet hellre än pengar
Investera i kontakterna hellre än "gemenskapsledare"
Utrymmen av gästfrihet och välkomnande
Investera i passioner, färdigheter, gåvor och talanger
Gör det tillsammans, undvik att placera människor i fack och etiketter
Ställ bra frågor!

Ingredienser:

Gå framåt inom en ram av förtroende
Sekvensering; 1) vad människor kan
göra själva, 2) vad de kan göra med
hjälp/stöd/resurser, 3) vad de behöver
andra att göra för dem
Bygg en plan nerifrån och upp
Institutioner och myndigheter till
medborgarnas tjänst, inte tvärtom
Utveckla gemenskapens "anda",
"stolthet" och "traditioner"
Liten är bra
Vi behöver allas gåvor och alla är
välkomna

Riktning:
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Fallstudie 2: Stirchley Hub – arv och lokal dempokrati

Stirchley Baths, tidigare kända som Bournville Lane Baths, byggdes 1910 när Stirchley var en
liten by. Många av dess användare var anställda vid Cadburys chokladfabrik i närliggande
Bournville och området hade en filantropisk tillgång i form av bröderna Cadbury. Designade i en
edvardiansk barockstil, blev baden ett värdefullt ställe för simning och bad. Tvättbaden
stängde i slutet av 1960-talet och simhallen 1988 till följd av strukturella problem med
byggnaden och minskande efterfrågan. Under ledning av en lokal invånarkampanj utgav English
Heritage en klass II-lista 1998 som ett erkännande av dess historiska betydelse. Trots att
byggnaden behöll sin roll som ett välbekant landmärke i Stirchley, stod byggnaden övergiven i
25 år och var ett hem för duvor och ormbunkar och placerades i Historic Englands "i riskzonen"-
register och närmade sig punkten där brådskande åtgärder behövdes innan byggnaden blev
orenoverbar . År 2012 utvecklade kommunfullmäktige en plan för att restaurera byggnaden och
förvandla den till ett samhällsnav för flera ändamål, om än utan dess ursprungliga pool (detta
accepterades av invånarna).

Från den fysiska renoveringen, som startade 2014, och fram till idag, har det varit fråga om ett
högt invånarengagemang. Lokala invånare var involverade i att producera aspekter på
byggnadsdesign, arbeta med entreprenörer och i planering och programmering. Invånare,
samhällsgrupper, anställda inom den offentliga sektorn och kommunala instanser agerade som
en informell bredare intressentgrupp. Invånarna var involverade i namntävling kring av den
renoverade byggnaden Stirchley Baths. Ett annat invånarbaserat förslag var skapandet av en
biograf i byggnaden.
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Resultat

Idag betraktas Stirchley Baths, sedan det nyöppnades 2016, med stor vördnad av
lokalbefolkningen, som anser att huset är en historisk och ikonisk tillgång som återträtt i
samhällets användning. Det är en del av en bredare renässans av stadsdelen Stirchley som
historiskt sett har varit ett lågprioriterat område för privata hyresgäster och
förstagångsköpare. Nu är det en plats där människor vill bo, med en blomstrande social scen,
sociala företag inklusive det publikfinansierade bageriet 'Loaf', en spirande
världsrestaurangscen och innovativa kooperativa bostadsprojekt. The Baths är mycket en
symbol för gemenskapen längs huvudgatan.

De mål som satts upp för navet har överträffats när det gäller antal som använder centret och
beträffande inkomstgenerering. Ännu viktigare är att invånarna uttryckt en känsla av ägarskap,
en känsla av sammanhållning med olika grupper som använder centret och interagerar när de
gör det, allt i en rad samhällsaktiviteter från bordtennis till linedance, från historia och
kulturarvsgrupper till biografbesök.

Det har också blivit ett nav för kommunfullmäktiges enhet som stödjer grannskapsinitiativ och
de 61 valförsamlingskommittéerna – ett verkligt centrum för lokal demokrati.

En byggnad som inte är i bruk och förfallen och sannolikt skulle förklaras otjänlig och rivas.
En byggnad med kulturarvsstatus.
Ett samhälle som inte skulle ge upp och låta byggnaden rivas.
En lokal myndighet genom sina samhällsutvecklingstjänster och lokala förtroendevalda som
insåg att de behövde ta steget och leta efter sätt att rusta upp och ta byggnaden i bruk
igen.
Partners beredda att engagera socialt värde i projektet.

Svara på samhällets krav kring byggnaden.
Möjliggöra, ge och stödja samhället kring att leda renoveringsprogrammet.
Hitta en finansieringsmöjlighet – National Lottery Heritage Funding.
Lyckas få finansiering från de lokala myndigheterna.
Samla ett partnerskapsorgan för att förverkliga visionen och övervaka förnyelsen.
Avlöningen av en kulturarvssamordnare.
Renovera och förnya byggnaden med historiska funktioner och utrymmen för samhällsbruk.
Få byggnaden att fungera i former av samhällsanvändning, kulturarv och kommersiell
livskraft.
Bidra till en bredare stadsförnyelse.

Stirchley “Recept” 

Ingredienser

 
Riktning
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Fallstudie 3: Aktionsgruppen Stockland Green – Gulley Creatives  

The Gulley Creatives kom till som en grupp på fem volontärer som bodde på en av de många
bakgatorna ytterom bostadsgatorna i Stockland Green i nordöstra Birmingham. De är en del av
ett bredare nätverk av invånare som har tagit ansvar för sin bakgata och alla ingår i
aktionsgruppen Stockland Green. De har varit aktiva sedan slutet av 2019 och har spenderat
hundratals timmar på att städa upp sina gränder.

Denna kvadratkilometer av korsande gator och gränder har över 450 hus med ettor bebodda av
invånare som har en mängd olika stödbehov. Detta har akut påverkat sammanhållningen i ett
förortskvarter och under de senaste fem åren har en rad problem uppstått med asocialt
beteende, miljöstörningar och droger och alkoholproblem i den grad att det har visats upp i
nationella medier som en av Storbritanniens värsta stadsdelar. Daily Mirror skriver om
"Storbritanniens värsta gata som är rena vilda västern där familjer lever i rädsla" (Daily Mirror,
Elaine McCahill och Ashley Preece, januari 2019).

Resultat

Gulley Creatives har intagit ett annat förhållningssätt till några av de andra gränderna och
introducerat några surrealistiska konstverk, tillsammans med odling av grönsaker och humle
(med en ambition att producera en Gulley Creative Beer). På tolv månader har de förvandlat sin
gränd till en plats för njutning – ett utrymme där invånarna kan koppla av. De har också spelat
en roll i att skapa aktiviteter för att ta itu med den misär som orsakas av bostadsförhållandena i
samarbete med fastighetsägare för att förbättra bostadsstödet och med lagstadgade
myndigheter för verkställighet och polisverksamhet. De har varit aktiva i att arbeta med
partners för att säkra nationell finansiering på 0,5 miljoner pund för fysiska förbättringar av
grannskapet, inklusive bättre belysning, uppsnyggande av bakgatorna, miljöförbättringar och
en budget för samhällsengagemang.

En stadsdel på tillbakagång med utmanande sociala behov och en rad frågor som påverkar
alla invånare – brottslighet, miljöskador och asocialt beteende.
En stadsdel med invånare som vill vara aktiva för att åstadkomma förbättringar på kort sikt
(röjning och uppsnyggande av gränder) och på längre sikt krav på förbättringar.

Resolut beslutsamhet av samhällsaktivister/volontärer – ta ansvar utan stöd och
uppmuntran från stadens myndigheter.
Ta en gata för gata / gränd för gränd med hjälp av olika volontärer / aktivister.
Se till helheten och vara ambitiös – utnyttja resurser för fysiska förbättringar.
Hålla lagstadgade myndigheter ansvariga och kräva åtgärder.

Gulley Creatives “Recept” 

Ingredienser

Riktning
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Fallstudie 4: Det här är Castle Vale: Röster från ett samhälle som skapar
närområdesplanering

Under 2017 fick tre nyutexaminerade forskare i uppdrag att föra en sex månader lång intensiv
dialog med de samhällen som utgör Castle Vale – ett stort bostadsområde i nordöstra
Birmingham med en befolkning på cirka 10 000. De fick en möjlighet för att inleda konversation
och dialog med folket i Castle Vale i sina hem, vid busshållplatsen, i kyrkor och bönehus, på
klubbarna och ute i föreningarna. De fick befogenhet att ställa frågor som de uppdragsgivande
institutionerna inte ville höra och som kunde få dem att känna sig obekväma. De var inte direkt
övervakade och i slutet av processen presenterade de sina resultat "utan omskrivningar" för
kommissionärerna.

Syftet med forskningen var att ge underlag för att inkludera en ny stadsdelsplan för området –
för att forma dess vision, mål och prioriteringar för de kommande tio åren. Till skillnad från
andra planer som tagits fram tidigare, var syftet att bygga upp det med hjälp av principerna för
Asset Based Community Development som kartlägger tillgångarna för människorna som bor i
grannskapet snarare än metoden att mäta olika typer av behov i grannskapet. 

Under sex månader interagerade samhällsforskarna med invånare och samhället i stort och
samlade in deras synpunkter på samhällets behov, frågor och framtida ambitioner. Innehållet i
dessa fynd gav underlag för produktionen av deras rapport: "Det här är Castle Vale". Med dessa
röster kom även såväl obekväma åsikter som upplyftande åsikter fram. Därmed ingick även
känsliga frågor och mindre smickrande åsikter i rapporten. "Det här är Castle Vale" erbjuder en
kollektiv insikt i invånarnas erfarenheter och ambitioner.

Undersökningen började med att forskarna gick ut på fältet som en grupp och identifierade de
utrymmen där de gemensamma aktiviteterna pågick och där individer föredrog att samlas,
närma sig och skapa kontakter. Den primära metoden var deltagarobservation, enligt
definitionen av Marshall och Rossman, genom "den systematiska beskrivningen av händelser,
beteenden ... i den sociala miljö som valts för studien". Detta berättigade forskare att bekanta
sig med samhället och följa i dess spår, engagera sig i dess aktiviteter, lyssna på människors
samtal och bekanta sig med livsstilsdynamiken i grannskapet.

Dessa data användes sedan för att kartlägga de kommunala naven och "tomma platserna";
identifiera "gatekeepers" för att underlätta mer direkt engagemang med grupper och
identifiera individer och grupper utanför nätet av kommunala aktiviteter. Efter detta användes
ett mer direkt tillvägagångssätt för att fastställa invånarnas syn på ett antal ämnen med hjälp
av en rad intervjutekniker. Först genomfördes gathörnsintervjuer med slumpmässigt urval, till
exempel människor vid busshållplatser, ute på promenad, shopping eller på annat sätt ägnade
sig åt sina dagliga aktiviteter. För det andra fokuserade intervjuer på särskilda ämnen som hade
framkommit under gathörnsintervjuerna. För det tredje användes djupintervjuer med individer
från de specifika intervjugrupperna. Forskare skrev sedan upp resultat från sin gruppstudie och
individuella forskning och presenterade dessa på en samhällskonferens.
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Resultat

Kritiskt sett var forskningen den primära evidensbasen för att informera om utvecklingen av en
långsiktig grannskapsplan som bortsåg från den gängse strategin för bedömning av behov i
tidigare planer. Forskningen har använt sig av en insamling som bevis för att stödja
ansökningar, som under en period på tre år sedan forskningen genomfördes, har genererat tre
miljoner pund till lokala samhällsprojekt.

Vilja hos de uppdragsgivande institutionerna att anta ett annat tillvägagångssätt baserat på
Asset Based Community Development Principles.
Investering i nio månadslöner för tre utexaminerade för att utföra arbetet.

Ett uppdrag för forskarna att övervaka sitt eget arbete som ett kollektiv och att öppet
engagera sig med invånare och samhällsgrupper och registrera "det goda, det onda och det
fula" och att föra tillbaka dessa budskap till kommissionärerna.
Ett åtagande att använda resultaten för att forma en plan för och av folket, inte en
institutionellt framtagen plan som påstår sig vara en samhällsplan.

Castle Vale “Recept”

Ingredienser 

 
Riktning

Kretzmann, P.J, Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets. Reprinted with permission of John P.Kretzmann and John L.Mc Knight, pp1-
11 from Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Evanston, IL: Institute for Policy Research (1993).
Marshall and Rossman, Designing qualitative research, Newbury Park, Sage,1989.
Paul Slatter (2010) Looking Sideways; Coproduction of Neighbourhoods and Neighbourhood Services in Birmingham, Chamberlain Forum. 
National Housing Federation, Great Places, Castle Vale Model of Sustainable Regeneration, June 2019, Greatplaces.housing.org.uk 
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Designa platser för människor

ARTIKEL 4

Cooperativa Operária Portalegrense

Den här artikeln utforskar teorier och deras tillämpning vid utformning av urbana bosättningar
kring behoven hos människor, så att de kan blomstra i sina hem och grannskap, främja social
interaktion och göra det möjligt för samhällslivet att växa.

Urban design sammanför två discipliner. För det första stadsarkitektur med sitt särskilda fokus
på byggnader och för det andra stadsplanering med sitt generella fokus på stadsutveckling som
helhet. Royal Institute of British Architects (1970) antar att urban design omfattar fördelningen
av de fysiska föremålen och mänskliga aktiviteterna samt icke-visuella egenskaper som buller,
lukt, känsla av fara och säkerhet, vilket bidrar till karaktären av ett givet område.
Sammanfattningsvis handlar urban design om det bredare offentliga området, med hänsyn till
sociala, ekonomiska, demografiska, miljömässiga, estetiska, fysiska och symboliska aspekter
(Bahrainy, H. & Bakhtiar, A., 2016) samtidigt som den bidrar till ett övergripande medborgerligt
syfte (Marshall, 2012).

Den utforskar också sex av de mest inflytelserika teorierna om urban design inklusive
principerna för intelligent urbanism, ny urbanism, smart tillväxt, urbana byar, social design och
samhällsdesign. Varje teori sammanfattas kort och åtföljs av fallstudier av hur de har tillämpats
i praktiken.

Principerna för intelligent urbanism (Benninger, 2002)

Jämvikt – mellan resursanvändning och påfyllning av resurser
Anpassning – med arv, kultur och etablerade värderingar av platser
Adaption – tekniska system för utveckling som överensstämmer med lokala sammanhang
Vänlighet och social interaktion – att uppnå social interaktion i offentliga utrymmen med en
hierarki av utrymmen för sig själv, familj, vänskap, grannskap, gemenskap och samhällsliv
Effektivitet – balansering av resursanvändning och resultat
Mänsklig skala – stimulera människofokuserad stadsutveckling
Delade möjligheter – möjliggör rättvis tillgång till möjligheter som bostäder, utbildning och
sysselsättning

Principerna för den intelligenta urbanismen härrör sig från riktlinjerna för stadsplanering som
antogs av International Congresses of Modern Architecture och är baserade på tio principer
utvecklade av Joesp Sert vid Urban Design Institute vid Harvard University. C. Benninger
tillämpade dessa principer i praktiken med stadsutvecklingsplanen för Thimpu, Bhutans nya
huvudstad. Dessa tio principer inkluderar:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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8. Integration – koppla ett kvarter, område, stad på ett nätverksbaserat sätt till en region
    och ett land
9. Holistisk rörelse – balansera gång, cykling, bilanvändning, järnväg och bussrutter
10. Stark styrning – effektivt lokalt beslutsfattande med möjlighet för allmänheten att
      delta.

Ny urbanism (Katz, 1994) 

Ny urbanism är en rörelse som föddes i slutet av 1980-talet. Huvudsyftet är att skapa
stadskärnor som främjar livskvalitet för alla invånare, stoppa segregationen och skydda miljön.
Några principer för detta tillvägagångssätt inkluderar att forma bättre anslutningsmöjligheter,
att kunna röra sig till fots, blandad användning inom stadsdelar och byggnader (främja
mångfald av människor i termer av bakgrund, kultur, ålder, etc.), blandade bostäder, gröna
transporter och så minimal miljöpåverkan som möjligt, fokus på mänsklig komfort och
offentliga och medborgerliga rum och främjande av livskvalitet. (New Urbanism, 2021)

Ett relevant projekt inom denna omfattning är HOPE IV – Housing for People Everywhere – ett
program som utvecklades i början av 1990-talet i USA för att revitalisera allmännyttiga
bostäder och utveckla stadsdelar med invånare från olika ekonomiska och etniska grupper
(Bahrainy, H. & Bakhtiar, A., 2016). Det tioåriga programmet på fem miljarder dollar
understöddes av ett åtagande att höja ribban för standarder för design, som traditionellt sett
minimeras inom offentlig bostadsutveckling. I en intern granskning av den amerikanska
regeringen sammanfattar Newman fokus på att skapa "traditionella grannskapsmönster som är
väsentliga för att begränsa funktionella och hållbara samhällen, (vilket) inkluderade bostäder
mot gator ... en blandning av bostadstyper, processer och storlekar för att locka en blandning
av människor, shopping och parker som är tillgängliga till fots”. Detta har underbyggt
tillvägagångssättet för förnyelse av allmännyttiga bostäder från 1990-talet och framåt.

Den urbana byn (Urban Villages Group, 1980-talet och framåt)

"Även om byn är en arkaisk modell, har dess täta sociala nätverk och mänskliga skala inspirerat
arkitekter att kanalisera sin anda i stadsutvecklingen." (Michael Webb, Building Community;
New Apartment Architecture, 2017, s. 25).

Urban Villages Group (i praktiken en påtryckningsgrupp) i Storbritannien antog termen "urban
by", i slutet av 1980-talet. Konceptet ”Den urbana byn” är skapandet av en bosättning
"tillräckligt liten för att skapa ett samhälle men tillräckligt stor för att upprätthålla ett rimligt
utbud av bekvämligheter" (Din, ES H, Shalaby, A., Farouh, EH & Elariane, AS, 2013, s. 91). Det
syftade till att främja delat boende mellan generationerna, flexibla hem, tillgång till delade
faciliteter och tjänster, hållbara integrerade lösningar som vattentillförsel, förnybar energi,
lokal matproduktion, lokal kompostering och andra grönare transportalternativ som är
tillgängliga i dessa samhällen (The Urban Village Project, 2021).

Laumann beskriver hur rörelsen bygger på aspekter av tidigare bydesignmodeller inklusive
Parks Movement, Garden Cities, City Picturesque, City Beautiful och Modernism. Han
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De centrala beståndsdelarna I en urban by (från Tony Aldous,1992. På originalspråket)

argumenterar för "...återupplivandet av en effektiv lokal stadsdel (inklusive)...återanvändning
av traditionella byggnadsformer och offentliga rum i mänsklig skala...(där) målet är att ordna
stadsdelar så att de skapar intimitet, mångfald och funktionalitet, och förbättra livskvaliteten
genom design i mänsklig skala.”

Fallstudie 1 – Rörelsen Den urbana byn föds: Poundbury, Dorchester

Rörelsen inspirerades av en dokumentär och därefter en bok – A Vision of Britain av prins
Charles i slutet av 1980-talet med syftet att designa med lyhördhet och fantasi så att människor
kunde leva i trevligare omgivningar. Genom att utse en stadsdesigner, Leon Krier, för att ta
fram en översiktsplan för en urban by har utvecklingen fortskridit med en mängd olika
arkitektoniska stilar på 1,5 km2 med 75% bestående av stadsbebyggelse och resten bestående
av ett utbud av utrymmen inklusive spelplaner, kolonilotter och betesmarker. Designen
dikteras av byggnadernas planlösning med vägar som fungerar som ett sätt att ta sig fram. En
tredjedel av hemmen är prisvärda bostäder utspridda över hela området utan någon visuell
skillnad när det kommer till ägar- eller hyresbostäder. Slutligen finns det kombinerade kontors-
och bostadshus vid sidan av caféer och butiker.
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Fallstudie 2 – Boreal: Värdesätta naturen

Boreal ligger i utkanten av Nantes, Frankrike, i allmänhet ett blomstrande regionalt centrum
men med betydande sociala och ekonomiska utmaningar i sin periferi. Mellan 2002 och 2011
har ett nationellt program för stadsförnyelse återupprättat området genom att anta inslag av
metoden Den urbana byn, om än i mindre skala, mer lik en gårdsgrupp än en by. Det blev att
riva det befintliga tornkvarteret och ersätta det med 16 privatägda bostäder tillsammans med
23 bostäder för uthyrning. Området är ordnat i elva enheter varvat med kolonilotter (en för
varje enhet) och gränser mot en skogsgräns. De snedställda taken på var och en av husen ger
ett intryck av stadshus. Ett tvåplansdäck ger utrymme för de boende att umgås på. (Building
Community, New Apartment Architecture).

Smart tillväxt (Porter, 2002)

Smart tillväxt (Smart growth) hade sitt ursprung på 1990-talet och förde fram
stadsutvecklingsstrategier som försökte gynna vissa nyckelprinciper, som ligger till grund för
denna teori. Dessa inkluderar en blandning av markanvändning, användning av kompakt
byggnadsdesign, tillhandahållande av en rad bostadsmöjligheter och valmöjligheter, en
förmåga att förverkliga alla delar av utvecklingen, möjliggöra och bygga samhällen, skapa en
stark känsla av plats, bevara öppna ytor, jordbruksmark, naturlig skönhet och kritiska
miljöområden; tillhandahålla en mängd olika transportalternativ; förutsägbart, rättvist och
kostnadseffektivt samhällsdeltagande i beslutsfattandet kring utvecklingen. (Smart Growth,
2021).

Fallstudie 3 – Smarta städer

Smarta städer (Smart cities) omfattar digital och IT-baserad utveckling för att främja urbana
tjänster och funktionalitet. Dijon i Frankrike är en av de franska städernas avantgarde som
anammar smart teknik inriktad på gatubelysning, trafikledning och avancerade wi-fi-tjänster.
Fördelarna inkluderar betydande kostnadsminskningar och återinvesteringar av utdelningar i
urbana tjänster, inklusive stimulering av en digital ekonomi som skapar möjligheter och är
bättre och säkrare för medborgarna.

Social design theory

Vi har redan identifierat hur teorier om urban design och utveckling ofta är mångfacetterade
som går utöver den fysiska organisationen av ett samhälle och dess aktiviteter.

Social design är mer diffus än andra teorier och metoder för social design, till exempel om
huruvida den kan tillämpas på ett allmänt område inom design, eller på enskild praktisk form av
design och kan tolkas och tillämpas på en mängd olika sätt. (Veiga & Almendra, 2013). Social
design har sina rötter i den brittiska industriella revolutionen under sjuttonhundratalet med ett
särskilt fokus på bevarandet av natur och arv och längtan efter ett idealiskt samhälle, allt vid
den punkt där industriell produktion och masstillverkning växte fram (Martins, 2013). Det är
möjligt att spåra några allmänna principer från perioden av den industriella revolutionen till
idag, inklusive gräsrötter / nerifrån-upp design, deltagande design, fältteori och
handlingsforskning av Kurt Lewin vid sidan av Foucaults teori om makt.
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Social design fokuserar på humanistiska mål och tillämpar dess principer för att tackla
komplexa samhällsproblem: sociologiska, ekologiska, miljömässiga, politiska och kulturella.
(Papanek, 2005; Simon, 1996; Erlhoff & Marshall, 2008; Norman, 2010). Trots den omtvistade
karaktären av en enda definition och tillämpning av social design, finns det några principer som
är allmänt accepterade, särskilt om hur den kan tillhandahålla lösningar på komplexa och
sammanhängande sociala problem som fattigdom, ojämlikhet, social orättvisa, brist på
grundläggande levnadsstandard, hälsa, social utestängning och dåliga utbildningsresultat med
sitt tydliga fokus på att förbättra människors livskvalitet. (Margolin & Margolin, 2002; Martins,
2013).

Samhällsdesign 

Samhällsdesign (eng. Community Design) är ett paraplybegrepp som inkluderar
samhällsarkitektur, social arkitektur, samhällsplanering och samhällsutveckling med en
förenande princip: lokalbefolkningens engagemang i utformningen av området där de bor
(Planners Network, 2021). Samhällsdesign är en gren som härrör sig från utvecklingen av urban
designs teorier och sociala designfrågor. Vissa författare menar att det är först nu som vi ser
designers som aktivt arbetar, föreslår och testar i samarbete med alla kunskapsdomäner,
aktörer, intressenter och förmånstagare. (Veiga & Almendra, 2013). Samarbetande och
deltagande engagemang är nyckelmetoder som är integrerade i samhällsdesign och det är
endast genom samverkande engagemang av institutioner och intressenter, som försöker
engagera sig i en process för stadsdesign tillsammans med förmånstagare (invånare), som den
fulla potentialen för att leverera transformerande och hållbar förändring kan uppnås.

Det finns ett antal element som är till för att möjliggöra och erbjuda förbättringar i
samhällslivet. El Din, Shalaby, Farouh & Elariane (2013) identifierar fem dimensioner som länkar
till de urbana designteorierna som diskuteras för att leverera en god livskvalitet. Dessa
dimensioner fokuserar på det miljömässiga – det fysiska (anläggningar, infrastruktur,
markanvändning, tjänster; socialt – människors interaktion, medborgarskap och
samhällsdeltagande; psykologiska – känslor av identitet och tillhörighet; ekonomiska –
ekonomiska aktiviteter i området och politiska – som finns som lokal policy som stödjer de
beslut som fattats. Slutligen föreslår Brown et co. (2009) ytterligare principer som passar ihop
med de fem dimensioner som gäller för teorierna om stadsdesign. Principerna är att bygga
gemenskap i ett alltmer mångfaldigt samhälle; främja hållbarhet vid varje nivå, förbättra den
personliga hälsan, skapa platser för människor. Var och en av dessa principer stöds av
potentiella strategier för att förverkliga dem.

Principer Strategier 

Bygga gemenskap i ett alltmer
mångfacetterat samhälle

Skapa platser som sammanför människor

Stöda social jämlikhet

Betona det offentliga området

Skapa starkaste kopplingen
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Förbättra hållbarhet på alla
nivåer

Fostra till smartare tillväxt

Ta itu med den ekonomiska, sociala och
kulturella grunden för hållbarhet

Utöka den individuella valfriheten

Bygga former som stödjer större
valmöjligheter

Bygga sammankopplade
transportnätverk

Främja personlig hälsa
Främja folkhälsan

Öka personlig trygghet

Göra platser för människor Reagera med de mänskliga sinnena

Integrera historia, natur och innovation

Betona identitet

Lyfta fram historien

Respektera och engagera naturen

Introducera innovation

Källa: Bahrainy H., Bakhtiar A. (2016)

Vid sidan av de olika dimensioner, kriterier och principer som identifierats av olika teoretiker,
kräver processen för samhällsdesign förståelse för de lokala behoven och potentialen som
involverar alla olika intressenter. Dessa inkluderar aktörer i stadens institutioner inklusive
planerare, utvecklare, designers, politiker och medborgare – invånare, framtida invånare,
samhällsgrupper och nätverk. Nyckelutmaningen – och huvudfokus för ACRIC – är hur vi
sammanför de olika aktörerna och underlättar ett samarbetande förhållningssätt för att ta itu
med de underliggande frågorna och skapa urbana bebyggelser som är hållbara, ger livskvalitet,
stimulerar socialisering, sammanhållning och samhällsbyggande. 
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Fallstudie –  Noc-Noc festivalen i Guimarães 

Ett praktiskt exempel på att "bygga gemenskap i ett alltmer mångfacetterat samhälle" och
"skapa platser för människor", samtidigt som man tacklar segregation, demokratiserar
tillgången till kultur, arv och kreativ konst, är festivalen Guimarães Noc-Noc. Det är en
portugisisk gräsrotsfestival som anordnas av en liten lokal förening som belönats av EFFE –
Europe for Festivals, Festivals for Europe. Den är gratis, den visar upp konst och kultur genom
användning av privata hem, kommersiella och offentliga utrymmen och monument i stadens
centrum. Människor får en helt annan upplevelse av att navigera i staden, utforska sin
uppfattning av stadsrummet och sina sinnen och därigenom ökar sin känsla av tillhörighet och
kulturell medvetenhet.

Veiga & Almendra (2013) har skrivit om effekterna av projekt för en social designmetod som
genomförs globalt. I USA har social design använts för att ta itu med socioekonomisk
deprivation i urbana områden, i utvecklingsländer som ett sätt att effektivt kanalisera bistånd
och i Europa, för projekt med ett "transformativt syfte" och "för det allmännas bästa".

I synnerhet "...användningen av designtänkande (är i linje med) med metoder för samarbete och
deltagande, mänskligt centrerat förhållningssätt, hållbarhetsfrågor och systemisk och holistisk
syn för att stödja organisationer inom den offentliga och privata sektorn att skapa och leverera
nya och effektiva tjänster och policyer möta medborgarnas behov, samtidigt som man tar itu
med stora och komplexa sociala frågor, för att förändra liv, företag, samhällen och den
offentliga sektorn till det bättre och möjliggöra, stärka eller aktivera människor att delta och
förverkliga sin potential i samhället” (Veiga & Almendra, 2021). Vidare har vi sett projekt som
främjar ”det allmännas bästa”, förknippade med förändringar i den offentliga sektorn,
beslutsfattande och styrning” (Veiga & Almendra, 2021).
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Denna litteraturöversikt och -genomgång tillhandahåller teoretiskt och praktiskt källmaterial av
relevans för de fyra artiklarna och bästa praxis i denna handbok, som bygger på källmaterialet
som refereras till i varje uppsats samt för de två verktygslådorna och läroplanen för ACRIC.
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DEL 2

BÄSTA PRAXIS FÖR ATT
HANTERA MITT
LANDSKAP

Planering och social design
Deltagande demokratiska lösningar och
lösningar från det civila samhället
Modeller för socialt värde och generering
av samhällets välstånd
Bygga hållbarhet och grön innovation

Den andra delen av handboken presenterar
ett antal bästa praxis för fyra teman i Change
My Neighbourhood-sammanställningen.
Dessa kompletterar och berör också teman
som utforskas i artiklarna i del 1 av
handboken. Teman:

1.
2.

3.

4.



Tema 1: Planering och social design

Kontext

År 2015 deltog staden Dresden i en tävling som anordnades av det federala ministeriet
för utbildning och forskning (BMBF) som framtidens stad, "Zukunftsstadt". Stadens motto
var "Making the Future Together". Dresdens koncept var att stödja medborgare i
utvecklingen och genomförandet av holistiska, innovativa och hållbara projekt. 2018 var
staden Dresden en av åtta tyska städer som fick priset som "Zukunftsstadt".

G3 Planning for Real Zukunftsstadt Dresden / April 2021

www.zukunftsstadt-dresden.de 

https://www.zukunftsstadt-dresden.de/wp-
content/uploads/2019/07/190611_StadtDD_Zuk
unftsstadt_Faltblatt_Din_Lang_ENG_Druck.pdf

Introduktion

Den federalt finansierade processen för allmänhetens deltagande bestod av tre faser. I
workshops utvecklade medborgarna först en gemensam framtidsvision med fem
handlingsnivåer som fungerar som vägledande princip. På grundval av detta utvecklades
100 projektidéer med intresserade medborgare under professionell ledning, vilka
utökades till 25 projektkoncept i workshops. Åtta projekt från denna pool valdes slutligen
ut (sex av en jury, två av allmänhetens röster) och kommer att genomföras 2021. Efter att
finansieringsprogrammet avslutats grundade staden Dresden 2030+-projektet för att
stödja den innovativa, kreativa och hållbara utvecklingen av staden Dresden på lång sikt.

Metodisk approach

Intressenter
Vetenskapligt stöd för projektet gavs av Leibniz Institute for Ecological Spatial
Development (IÖR). Institutet gav råd till staden Dresden i alla projektfaser –
visionsutveckling, planering och genomförande – och samordnade det vetenskapliga
stödet, som inkluderade analys och utvärdering. Kärnan i Dresden-strategin är
medborgarnas engagemang, som själva utvecklar och genomför projekt och endast stöds
av politiken och stadsförvaltningen i sina projekt. I motsats till vanlig praxis utvecklas inte
projekten av stadskontoren och medborgarna är endast involverade i en rådgivande
egenskap. I ett speciellt projektkontor kan medborgare bidra med idéer, delta i
workshops, utveckla projekt och söka medel. Anställda följer med i processdesignen,
leder tematiska workshops och ger råd om finansiering. Målet är en långsiktig etablering
av en framtida urban gemenskap.

Den första bästa praxisen för detta tema är producerad av Coop och beskriver en
planering på riktigt.

Approach Zukunftsstadt i Dreseden. 
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Rekommendationer/topptips!

Formulera en tydlig begäran för att få medborgarna att intressera sig för ämnet och
nå dem: Om du hade en miljon euro för att göra Dresden till en hållbar framtidsstad,
vad skulle du göra?
Vara på plats: 16 workshops anordnades över hela staden för att tillsammans utveckla
projektidéer.
Konsekvent medborgardeltagande: medborgarna var aktivt involverade i alla
projektfaser, eftersom de inte bara borde utveckla idéerna utan också driva dem
framåt
Vilja att lära: hur kan medborgardeltagande fungera bättre, vilka deltagandemetoder
är lovande, kunskapsöverföring och testning (i det verkliga laboratoriet) är kärnan i
projektet "Zukunftsstadt"
Visualisering: uppdragsbeskrivning, projektidéer, tillvägagångssätt bearbetades
grafiskt och presenterades på ett begripligt sätt.

Den näst bästa praxisen för detta tema berör utbyggnaden av Low Traffic Neighbourhoods i
Birmingham under pandeminedstängningen.

Introduktion

Low Traffic Neighborhoods, även kallade Birminghams nya "platser för människor" har
länge varit kända i cykelkampanjkretsar under den ganska nördiga titeln "filtrerad
permeabilitet".

Alltför länge, eftersom bilägandet och användningen av bilar har ökat, har de extra
trafikvolymerna möjliggjorts genom att pendlare, skåpbilschaufförer och de som
använder satellitnavigatorer för att hitta de "snabbare vägarna" använt bostadsgator för
att undvika trängsel. Även om detta ger en viss tillfredsställelse åt otåliga förare, och
kanske sparar tid för dem, betyder det att alltför många trafikanter använder
bostadsgator som dessa inte var tänkta eller designade för. I kombination med smala
gator och att så många bilar parkerar på samma gator, skapar detta en verklig och
upplevd fara för barn, cyklister och för fotgängare. Följden blir att trafiken begränsar
invånarnas liv och utsätter dem för fara och avgaser. Samtidigt har huvudvägarna, som
byggts för att klara hög trafikbelastning med parkeringsrestriktioner, trafikljus,
övergångsställen och flerfiliga korsningar, trots att de är trafikerade och överbelastade
under rusningstid, inte sett någon större ökning i restid de senaste åren.

Birminghams Low Traffic Neighbourhoods 
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Low Traffic Neighbourhoods (LTN) är en del av detta projekt. Dessa är grupper av
bostadsgator som kantas av huvudvägar där motorfordon avskräcks från att köra igenom
eller begränsas med hjälp av "modala filter", exempel på dessa är stolpar, blomlådor av
trä eller bommar. Dessa åtgärder förväxlas ofta med vägavstängningar; men invånarna
kan fortfarande köra in på sin gata, ha besökare, ta emot leveranser och är tillgängliga för
räddningstjänsten.

Ett LTN handlar inte bara om att blockera tillträde till vägar, det handlar också om att
tillhandahålla säkrare korsningar, förbättra korsningar och cykelvägar, vid sidan av att
använda utrymmet på våra gator annorlunda. Där modala filter används, finns det ofta lite
extra utrymme runt dem för förbättringar av offentliga sfärer som små parker och
sittplatser i form av bänkar och trädplanteringar.

Intressenter

Stadsfullmäktige
Platser för människor
Medborgargrupper

Metodisk approach

Kings Heath – LTN-initiativ finns på den västra sidan av Kings Heath High Street,
liksom några tidiga åtgärder med tre modala filter mellan Moseley och Kings Heath.
Lozells – LTN-initiativ finns norr och söder om Lozells Road, inklusive några stängda
infarter och enkelriktade gator. Detta kommer att omfatta skolvägen till/från
Anglesey Primary School och Heathfield Primary School.
Castle Vale – Tidiga åtgärder med två modala filter på Yatesbury Avenue och Cosford
Crescent.
Bournville – Åtgärder med två modala filter på Oak Tree Lane och Franklin Road.

The Places for People Low Traffic Neighborhoods äger rum i fem Birminghamkvarter:
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Stirchley/Moseley – Tillfälliga försöksåtgärder för lokala centra inklusive förbättring
av vägkorsningar, omfördelning av vägyta som möjliggör social distansering med
potential för fler cykelparkeringar för att uppmuntra lokala cykelturer.

Utfallet visar att detta har varit framgångsrikt. I den första lågtrafikerade stadsdelen i
Waltham Forests mini-Holland minskade biltrafiken med över hälften i bostadsområdet
och med 16 % även om huvudvägarna inkluderades. Motortrafiken sjönk med över 5 % på
huvudvägen närmast intill.

Rekommendationer / topptips!

Identifiera lämpliga områden av skala och storlek med hänsyn till trafikvolym och
konsekvensbedömning
Arbeta fram översiktsplaner – vägar, åtgärder, skyltning, infrastruktur mm
Rådgör med invånare, lokala företag, andra intressenter och gör lämpliga justeringar
av systemet
Informera och publicera förslag
Potentiellt gör man en pilotstudie av systemet
Genomföra förslag
Engagera invånare, företag och intressenter under de första sex månaderna
Bygga in kontinuerlig utvärdering inklusive trafikräkningar, luftkvalitet, påverkan på
företag, uppfattning om välbefinnande, social interaktion och samhällets
välbefinnande, säkerhet.
Använd utvärdering och feedback från engagemang 
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Tema 2 – Socialt kapital och samhällsbyggande

Den första bästa praxisen presenterar en approach för fundraising i Castle Vale,
Birmingham.

Kontext

Förslaget om en insamling utvecklades 2016. Att säkra ett bidrag för att finansiera
programmet under tre år var att fortsätta fundraising i minst tre år fram till 2021. Målet
var att säkra finansiering för att stödja lokala samhällsprojekt och prioriteringar för
sociala investeringar identifierade i en ny grannskapsplan.

Bästa praxis: Utveckla en lokal strategi för
fundraising / Pioneer Group 

Resultat

Insamlingen startades i april 2018 och satte som mål att samla in 1 miljon pund under en
3-årsperiod.

Programmet kunde säkra över 3 miljoner pund under tre år, alltså en tredubbling av det
ursprungliga målet. Pengarna har använts för att skapa en stödjande lokal sysselsättning,
tillhandahålla en rad stödtjänster för människor som behöver ekonomiskt stöd och en
utvidgning av utbudet av informella aktiviteter som tillhandahålls av små grupper. Det
bidrog också till att säkra framtiden för tre samhällsbyggnader; St Gerard's Community
Centre, Castle Vale Library och Castle Vale Pool.

Även om man inte kunde förutse det när projektet skapades, spelade insamlingen en
nyckelroll i att ordna finansiering för projekt under den pågående pandemin och arbetade
med lokala grupper för att finansiera en rad krisstödåtgärder, inklusive matförsörjning,
tjänster som stöder mental hälsa och välbefinnande och sysselsättnings- och
rådgivningstjänster.

Intressenter

Pioneer Group Partnerships Team
Castle Vale Third Sector Partnership (styrgruppen som övervakar insamlingens
arbete).
Castle Vale Partnership
Hs2 Cross Community Partnership 

Metodisk approach

Projektet inrättade en oberoende styrgrupp för att övervaka arbetet i Community
Fundraiser. Detta genomfördes av Castle Vale Third Sector Partnership (grupp av lokala
välgörenhetsorganisationer).
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Insamlingen använde prioriteringarna i den lokala grannskapsplanen. Denna plan hade
utvecklats under 18 månader baserat på intensiv dialog med samhället.

Insamlingen utvecklade ett strategiskt tillvägagångssätt för tillgängligheten av
infrastrukturfinansiering från Storbritanniens höghastighetsprogram för samhällen i
nordöstra Birmingham. En gemenskapsövergripande grupp tillsattes för att titta på
möjligheten att få in större gränsöverskridande anbud. Detta skapade över 0,5 miljoner
pund i finansiering.

Insamlingen hjälpte till med ett antal strategiska utvecklingar, inklusive en ny affärsplan
för Community Library för att skapa ett Community Arts Centre, vilket räddade St Gerards
Community Center från rivning för att i stället bli bas för ett ditflyttat möbelföretag och
skapa en ny social stormarknad.

Fundraisingen var också nyckeln till att finansiera den lokala sektorns svar på Covid-krisen,
och samlade in över £300 000 för att stödja nödåtgärderna. Detta inkluderade en
omfattande utdelning av mat till behövande.
Modellen har spritt sig till närliggande samhällen, vilket har gett Pioneer Group ett
fotfäste i dessa lokalsamhällen och en möjlighet att bedriva mer arbete inom dessa
områden. 

Recommendationer / topptips!

Skapa en samhällsplan för fundraisingen. Detta gjorde det i synnerhet möjligt för
befattningshavarna att koppla projekt till en sund motivering med bevis på
samhällsstöd.
Använd ett tillgångsbaserat tillvägagångssätt, dvs. förstå den outnyttjade potentialen
i samhället när det gäller mänskliga resurser och fysiska utrymmen.
Att ha en styrgrupp bidrog till att säkerställa att grupperna inte konkurrerade med
varandra om samma resurser, vilket hade varit ett klassiskt problem.
Samproducera projekt med aktivister för att ge dem erfarenhet av
insamlingsprocessen. Detta gjorde det särskilt möjligt för vissa projektarbetare att bli
mer aktiva i att driva på för att skapa nya projekt.
Prioritera finansieringsmöjligheter. Castle Vale har dragit nytta av Hs2-finansieringen
mer än någon annan avdelning i staden. Vi insåg att vi hade en tidsbegränsad
möjlighet att skaffa betydande intäkter genom denna fond.
Samlokalisera insamlingen. Tjänsten var baserad på fyra lokala
välgörenhetsorganisationer, vilket gav tjänsteinnehavaren tillgång till personal, vilket
gjorde det möjligt för dem att bygga goda relationer mellan alla fyra såväl som med
de mindre grupperna som också var baserade i dessa byggnader.
Var öppen för nya idéer och nya metoder. Insamlingen hade en rad tidigare
erfarenheter som han kunde dela med lokala grupper. Särskilt sättet genom vilket
matförråd har distribuerats till människor i nöd har genomgått en hel del
rekonfigurering.
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Kontext

Det har funnits ett växande intresse i Storbritannien kring potentialen för att skapa
välstånd i samhället. CLES pionjärer inom detta tillvägagångssätt bekräftar att:
"Traditionell ekonomisk utvecklingspraxis och utvecklarledd förnyelse misslyckas med att
möta vår tids ekonomiska utmaningar. Fundraising är ett nytt folkligt centrerat
tillvägagångssätt för lokal ekonomisk utveckling, som omdirigerar välstånd tillbaka till
den lokala ekonomin och placerar kontroll och fördelar i händerna på lokalbefolkningen." 
Cles.org.uk, main menu definition of community wealth building, accessed 21/7/21.

Inkluderande sysselsättningsvägar / Pioneer Group 

Introduktion

Sju ledande institutioner i Birmingham har skrivit på för att utveckla en approach för
fundraising under 2019, inklusive City Hospital Trust, två universitet, kommunfullmäktige,
ordnings- och kriminalpolisen och två bostadsföreningar. Birmingham Anchor Network
(BAN) har åtagit sig att "maximera fördelen de ger Birminghams ekonomi både
individuellt och kollektivt. Med en sammanlagd budget på över 5 miljarder pund och en
arbetsstyrka på 50 000 är dessa institutioner stora ekonomiska aktörer. Genom att
samarbeta i arbete inom nyckelområden för upphandling, sysselsättning och förvaltning
av tillgångar har de potential att spela en kraftfull roll i att forma stadens ekonomi”.
Anchor Institution Network för Birmingham, CLES, juli 2019.

När Covid 19-pandemin började i mars 2020 beställdes ett antal pilotstudier av BAN.
Denna bästa praxis beskriver utvecklingen av ett samhällsankare för att återhämta
sysselsättningen i samband med uppsägningar som görs som en direkt följd av pandemin.

Intressenter

Birmingham Anchor Network
The Pioneer Group
University Hospital Trust  
Worth Unlimited & Welcome Change – två små välgörenhetsorganisationer

Metodisk approach 

 En ledande gemensam ankarorganisation utsedd att leda ett pilotprogram
Använda räckvidden och kunskapen om samhällsförankringsorganisationen med det
lokala samhället – genom partnerskap, nätverk och lokala servicekontakter

Den näst bästa praxisen inom detta tema innehåller en framgångsrik pilotstudie av ett
sysselsättningsprogram kopplat till uppbyggnad av samhällets välstånd i Birmingham.
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Utnyttja de externa partnerskap som innehas av samhällsförankringsorganisationen
på ett kritiskt sätt /University Hospital Trust, West Midlands polis)
Skapa en bro mellan samhället (och de i samhället som hade förlorat sina jobb) och
lokala arbetsgivare.
Ge intensivt stöd för att förbereda samhällsmedlemmar som förlorat sin anställning –
välbefinnande, digital inkludering, mentorskap, coachning, råd och stöd.
Utveckla en löpandebandstrategi som kopplar samman medlemmar i samhället som
fått intensivt stöd med lokala arbetsgivares aktuella möjligheter – oavsett om det är
en utbildningskurs eller ett anställningstillfälle.
Utveckla ett programvarumärke och marknadsföringsstrategi för sociala medier.
Löpande kontakt med arbetsgivare och bygga långsiktiga relationer
Gemenskapsevenemang (utomhus hittills) som främjar programmet – Place 2 Work
Piloten gav 24 resultat på sex månader – medlemmar i samhället som hade förlorat
sitt jobb och gick in på en långtidsutbildning (tolv veckor eller mer), en
lärlingsutbildning eller ett jobb.
Piloten utvecklade en metod för inkluderande sysselsättningsvägar som
framgångsrikt har lockat till sig finansiering i tre samhällen med en befolkning på 50
000 och potentiell tillämpning i hela staden.

Rekommendationer / topptips!

Använd befintliga relationer – internt med lokalsamhället och externt med partners
som kan tillhandahålla jobb
Utveckla ett heltäckande erbjudande om stöd till personer som förlorat jobbet
Få människor tillbaka i arbete snabbt samtidigt som de behåller en arbetskultur och
innan långtidsarbetslöshet kan skapa sociala och ekonomiska konsekvenser för det
drabbade hushållet
När det väl har etablerats och granskats, ska programmet växa genom att arbeta med
vanliga partnerskap och tillgång till extern finansiering
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Tema 3: Lösningar för deltagande demokrati och civilsamhälle

 Den första bästa praxisen under detta tema är lokala kommunala initiativ som främjar
deltagande demokrati.

Kontext

Sedan 2014 har Valongo kommun genomfört en rad initiativ
inom ramen för projektet "A More Enlightened Community,
A More Participative Community" för att främja en större
känsla av förtroende och transparens inom samhället
gentemot den lokala förvaltningen och att öka
medborgarnas deltagande i beslutsprocesserna. Detta
projekt uppstod på grund av ett klimat av misstroende och
missförstånd när det gäller hur den lokala offentliga makten
fungerar och det sätt på vilket knappa offentliga resurser
hanterades och för närvarande hanteras.

Skapa och bygga nya lösningar för det demokratiskt deltagande och
civila samhället

Câmara Municipal de Valongo ®

Introduktion

Initiativen som omfattas av "Mer informerad gemenskap, mer deltagande gemenskap" är
följande: "Tá Claro - Transparens, ansvarighet och kommunikation i lokal offentlig
förvaltning", "Öppna bokföringsveckan", "Den delaktiga ungdomsbudgeten för Valongo"
och den interna kommunala deltagande budgeten "Jag betyder något!".

Initiativet "Tá Claro" består av en online-plattform som är avsedd att upplysa
befolkningen om kommunens verksamhet och dess tjänster.

”Öppna bokföringsveckan" omfattar online-publiceringen av bokföring och bokslut för
det senaste ekonomiska verksamhetsåret. Kommunen har installerat ett nytt
bokföringssystem som gör det möjligt att exakt räkna upp kostnaderna för varje aktivitet,
som till exempel "evenemang" och "offentlig byggnation".

Efter den slutliga beräkningen separeras denna totala kostnad efter poster och laddas
upp på webbsidan med namnet "Hur mycket det kostar" som finns på stadshusets
officiella webbplats för offentligt samråd. På det här sättet har medborgarna också 
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tillgång till listan över leverantörer, löner för de förtroendevalda och de som innehar
offentliga och privata funktioner. Utöver detta anordnar kommunen offentliga
evenemang för att förklara för invånarna i varje stadsdel om gjorda investeringar och
informera dem om de offentliga räkenskaperna.

"Den delaktiga ungdomsbudgeten för Valongo" riktar sig till unga medborgare i åldern
mellan sex och 35 år. Det var tänkt att engagera unga i att stärka demokratin, forma
politik och beslut och samtidigt möta de unga medborgarnas behov, eftersom
befolkningen enligt kommunfullmäktige tidigt borde börja utbildas till deltagande i en
tidig ålder.

Slutligen, konceptet kring "Deltagande i kommunens interna budget är viktigt!" ägnas åt
kommunfullmäktiges budgetering. De anställda i kommunen kan komma att föreslå
projekt för att förbättra arbetsmiljön och villkoren.

Som en stimulans utnämnde kommunen medborgare som kritiskt förstår samhällets
utmaningar och ansträngningar och som därför har befogenhet att delta i lokala
förvaltningsprocesser att kallas "Supermedborgare":
2017 valdes denna kommun till den mest transparenta i Portos storstadsområde av den
portugisiska föreningen "Transparency International Portugal". År 2018 utnämndes
Valongo kommuns delaktiga budgetering av International Observatory in Participatory
Democracy som bästa praxis för medborgardeltagande och belönades med European
Label of Governance Excellence (ELoGE) från Europarådet.

Intressenter

Câmara Municipal de Valongo (Stadsfullmäktige i Valongo);
Instituto de Contabilidade e Administração do Porto 

Metodisk approach

I Valongo kommuns perspektiv är medborgarnas engagemang i beslutsprocessen och
transparensen ett ständigt pågående projekt. Snarare än att vara ett mål i sig, är det en
filosofi som ska tillämpas på alla delar av verksamheten som kommunen erbjuder
medborgarna.

Den första åtgärden som vidtogs var att utveckla aktiviteter och evenemang som gav
medborgarna kunskaper och färdigheter att konsekvent främja och upprätthålla
inkluderande, deltagande och representativ demokrati i dess olika omfattningar och
dimensioner.

Kommunen satsar också på att öka medvetenheten bland invånarna om ämnen som
mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och ickevåld.

Kommunfullmäktige planerar att utbilda medborgarna kring identitet, tillhörighet och
ägande, enligt samma synsätt samt göra information tillgänglig för alla för att fördjupa
kunskapen om kommunen, historien och arvet.
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Rekommendationer/ topptips!

Att vårda den deltagande demokratin dagligen, snarare än att göra den till ett mål
Att göra investeringar i online-kanaler för kommunikation och information, eftersom
de gör det möjligt att komma i kontakt med medborgarna mer effektivt och
säkerställa att de är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter
Att balansera de digitala tillvägagångssätten med närvaro-metoder;
Att få medborgarna att känna att de blir hörda och att deras åsikter ryms i
kommunens processer och projekt
Att utbilda medborgarna om teknikerna, deras säkerhet och deras användning i ett e-
demokratiskt sammanhang. Särskilt i en tid präglad av desinformation matad av falska
nyheter och läckage av personlig information.
Att i framtiden tillsammans med medborgarna utveckla både känslan av identitet och
tillhörighet och ägande. ”Endast genom att tillhandahålla information och göra den
tillgänglig kan människor lära känna sin kommun, historia och arv. Och bara genom att
lära sig om dessa aspekter kan människorna i samhället upptäcka, förstå, respektera
och värdera det territorium de lever i.” (IOPD, 2018)

Valongos kommun lyfter fram följande rekommendationer:

Den näst bästa praxisen under detta tema tittar på medborgarnas tillvägagångssätt för att
möta samhällets behov under Covid19-pandemin.

Kontext

Covid-19-pandemin ledde till flera samhällsförändringar på global och lokal nivå och
avslöjade en mängd socioekonomiska behov och klyftor bland Portugals befolkning. Den
belyste bräckligheten i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, ojämlikheter i
informatikteknik och internetåtkomst – som blev allt viktigare för övergången till
hembaserat arbete och hemundervisning – och en betydande del av befolkningen blev
mer sårbara för fattigdom.

Civic Societys svar på Covid-19 
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Introduktion

Flera grupper av medborgare, som tog initiativet till att ta itu med dessa behov och
ojämlikheter, har lett en stor våg av solidaritet under den tredje vågen av Covid-19. Ett
initiativ värt att nämna startade på lokal nivå i Lissabonregionen som heter "Cama
Solidária" / "Stödjande säng". Denna rörelse syftade till att ge vårdpersonalen en säng för
vila i skåpbilar, mellan skift och raster, i sjukhusens omgivningar. Medborgarnas
medlidande känsla för det tryck som sjukvårdspersonal utsätts för (en del av dem var
faktiskt på gränsen till utbrändhet) har drivit dem till inredda sängar för vila. Snart
utökades detta initiativ på nationell nivå. Under veckorna började denna grupp av
medborgare ta itu med andra framväxande behov som listas nedan, över hela nationen,
och nu heter det "Os Solidários / De som visar solidaritet" (www.ossolidarios.pt).
Nuförtiden är detta en paraplyförening, som bara började med ett mål men som nu har
flera områden för att visa solidaritet och vara stödjande:

Computador Solidário / Stödjande bärbar dator
Medborgare som äger bärbara datorer/tekniska enheter gjorde dem tillgängliga, även om
de skulle behöva åtgärdas, för barn som inte har tillgång till dessa enheter att delta i
onlinekurser under nedstängningar. Volontärer över hela territoriet samlar in, fixar och
levererar dem sedan till behövande som har registrerat sig på plattformen.
(www.computadorsolidario.pt )

 Voz Solidária / Stödjande röst
Medborgare kan ge viss tröst till dem som behöver ett ord eller en vänlig röst under
nedstängningar, genom att ringa ett telefonsamtal. (www.vozsolidaria.pt )

Netos Solidários / Stödjande barnbarn
Covid-19 har undergrävt många vårdinrättningars villkor och till och med villkor för
hushåll för äldre personer. Dessa pensionärer behöver hjälp att sköta ärenden, köpa
matvaror, få transport till läkarbesök, etc. och av den anledningen tilldelas varje äldre ett
"favoritbarnbarn". (www.netosolidario.pt )

Sangue Solidário / Stödjande blod
Detta medborgarengagemang ledde också till att en nationell blodgivningskampanj
startade, eftersom tillgången på blod sjönk mycket under nedstängningarna.
(www.sanguesolidario.pt)

Tempo Solidário / Stödjande tid
Syftet med detta initiativ är att donera "tid". Detta innebär att bidra till att öka
medellivslängden, genom att stödja svårt sjuka människor, genom pengar,
benmärgsdonationer, etc.. (https://temposolidario.pt/ )

Intressenter

Internationella företag, nationella företag och lokala företag från en mängd olika sektorer
och föreningar och kooperativ gick med för detta ändamål. Dessa inkluderar:

Santander;Cooperativa CASES – Cooperativa António Sérgio para a 
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Metodisk approach

Cama Solidária / säng
Computador Solidário / laptop
Voz Solidária / röst
Netos Solidários / barnbarn
Sangue Solidário / blod
Tempo Solidário / tid

Användningen av Durkheims teori om social solidaritet (Durkheim, 1933) med hjälp av
samtida verktyg för att nå ut och engagera civilsamhället, såsom sociala medier och
onlineplattformar.

Det började först med den starka viljan att möta behoven och samarbeta mot
gemensamma humanitära mål som alla kunde relatera till på något sätt.

Strategin bakom alla åtgärder och initiativ var att samla resurser, människor, tid och vilja i
en öppen plattform utan kostnad. Det som hjälpte mycket till för främjandet av
projektet/projektens var från-mun-till-mun-rekommendationer, sociala medienätverk och
nationell mediebevakning.

Det första akuta behovet av mål var att ge någon form av stöd till vårdpersonal som var
under press på gränsen till utbrändhet. Medborgare som äger skåpbilar gjorde dessa
tillgängliga för användning i det närheten av sjukhusen, under nedstängningar och den
största och dödligaste vågen i Portugal, för de professionella sjukvårdarna som behövde
vila lite innan de gick tillbaka till nästa skift.

Vid denna punkt framåt började olika akuta behov dyka upp och denna grupp av
medborgare grundade en paraplyförening "Os Solidários". Under den utvecklades flera
initiativ av olika omfattning, alla solídariska och stödjande enligt tema:

Economia Social; Missão Continente; AEAA – Associação Empresas Aluguer de
Autocaravanas; WORTEN; EDP; Meu Super; Fundación Cepsa; Free Now; Noor’ Fatima –
uma merenda com carinho; Perrigo; A Padaria Portuguesa; Mini Preço; APDC – Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações; Padaria da Esquina; Standvirtual;
Lease Plan; ET; Decathlon; NOS; Milaneza; Odisseias; Red Bull; Couto, S.A.; Mixpão; DHL;
Eat Tasty; Affinity; Bold; Prozis; Zoomato; Inventa International

Rekommendationer / topptips!

The recommendations of the founders to drive similar initiatives are willingness to help
and gather a group of people who share the same values, especially kindness and honesty.
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Kontext

Castle Vale var en gång det största efterkrigstida bostadsområdet i Midlands, dominerat
av höghus och plågat av kriminalitet och nöd. Förnyelsen av området av en Housing Action
Trust i slutet av 1990-talet fokuserade på hållbara bostäder och förbättring av
livskvaliteten för invånarna. Idag har Castle Vale förbättrats på många punkter och strävar
alltid efter att erbjuda ett mervärde till sina invånare.

Castle Vale Conservation Area och Community Environmental Trust
som en del av den hållbara förnyelsen av Castle Vale

Tema 4: Skapa hållbarhet och gröna innovationer

Den första fallstudien i detta tema undersöker hur lokala gemenskapsåtgärder och
partnerskapsarbete bidrar till att skapa ett naturskyddsområde som ger gröna förbättringar
och kunskap i en urban miljö.

Introduktion

År 2000, som en del av förnyelsen, bildades Community Environmental Trust (CET) för att
skydda de urbana grönområdena och säkerställa att miljön beaktades under
återuppbyggnaden av området. CET var inflytelserikt i utvecklingen av Castle Vale
Conservation Area, Castle Vale Community Garden och Centre Park, vid den tiden
Birminghams första nya park på 50 år. Allt detta utvecklades tillsammans med Project
Wagtail, en vandringsled som gav tillgång till grönområden av hög kvalitet för invånarna.
Sedan denna tid har CET vuxit i takt med samhället och levererar många miljöprojekt för
boende i Castle Vale, för att förbättra deras hälsa och välbefinnande och ge dem en
önskan att ta hand om miljön.
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Intressenter

Staden Birmingham
The Pioneer Group – Castle Vale Community Housing
Compass Support 
Castle Vale Allotments 
Castle Vale Equestrian Centre
The Wildlife Trust for Birmingham and Black Country 
Tame Valley Wetlands

Metodisk approach

Forstskolor – Kvalificerade forstskoleledare arbetar med flera skolor i och runt Castle
Vale, och tillhandahåller utomhusutbildning och personlig utveckling för ett stort
antal barn som har begränsad tillgång till öppna grönområden. Möjligheten att ta
klasser till Conservation Area, den största öppna platsen i Castle Vale, gör det möjligt
för oss att engagera oss med dem från en tidig ålder, vilket gynnar dem som individer
såväl som att lyfta fram fördelarna med kvalitetsgrönområden för deras föräldrar och
vårdnadshavare.
Volontärarbete – Projektansvariga ger möjligheter för allmänheten att få kontakt med
naturen och lära sig om bevarande. Under dessa sessioner får individer färdigheter
och kunskaper för att kunna utföra habitatförvaltningsuppgifter, vikten av och hur
man genomför viltundersökningar och hur man använder verktyg på ett säkert sätt
utomhus. Ett av våra mål är att förbättra platsen så att den får status som lokalt
naturreservat och etablera en bestående vängrupp, vilket säkerställer platsens
säkerhet och livslängd för framtida generationer.
Koloniområde – CET har utvecklat ett koloniområde på Castle Vale där grupper av
människor från hela Castle Vale kan dela på ett utrymme för att odla mat och också
dela kunskaper. En höjdpunkt i detta projekt inkluderar samarbeten med flera
organisationer (Mother Gardens, Food Forest Brum och Slow Food Birmingham) för
att etablera en välskött skog och gemensam trädgård, vilket betyder att samhället har
en gratis och hållbar källa till mat.
Evenemang och workshops – För att öka vårt engagemang och erbjuda olika
aktiviteter som passar allmänhetens intresse anordnar vi en rad evenemang och
workshops, inklusive planteringsdagar, träslöjd, natursamtal och skräpplockning. Ett
framgångsrikt evenemang med Mother Gardens är en bytesverksamhet, där lokala
grupper och individer som odlar mat och andra växter kan byta överflödiga växter mot
något annat, vilket skapar ett system för hållbar cirkulär ekonomi.

CET fokuserar på att inspirera människor från flera generationer att återknyta kontakten
med naturen, för sin egen vinning men också för att öka antalet individer i vårt samhälle
som bryr sig om miljön. Vi tror på holistiskt och kontinuerligt stöd för att samhällen ska
vara hållbara.

Hur vi närmar oss detta är mångfacetterat:
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Rekommendationer / topptips!

Community Environmental Trust verkar som en gräsrotsrörelse och samarbetar därför
med andra lokala organisationer vars filosofi är i linje med våra mål. Det är nyckeln till
hållbara projekt.

I samarbete med miljöspecialister vid Birmingham stad, The Wildlife Trust for Birmingham
och Black Country och Tame Valley Wetlands har vi åstadkommit viktiga projekt för
bevarande av landskapet. Till exempel var skapandet av Castle Vale vildblomsängar en
viktig del av Birminghams Nature Improvement Area, som förvandlade tidigare artfattig
gräsmark till en livsmiljö med avsevärt ökad biologisk mångfald.

Att upprätthålla goda arbetsrelationer med organisationer inom Castle Vale gör att
uppgifter kan slutföras effektivt. Till exempel har samarbeten med Pioneer Groups
fastighetstjänster inneburit att skräpplockningsvandringar och insamlingar är väl
koordinerade och att kombinera teaminsatser har inneburit att vägarna till
naturskyddsområdet har förbättrats för allmänheten.

En annan framgång för Community Environmental Trusts engagemang i förnyelsen och
hållbar användning av Castle Vale har varit vårt fortsatta engagemang och samråd med
allmänheten och intressenter i planerade arbeten och projekt, alltid med syfte att
tillhandahålla tjänster och utrymmen som fungerar för alla i samhället.

Den näst bästa praxisen under detta tema utforskar ambitiös stadsplanering av Stockholm för
att skapa en fossilfri stad år 2050.

Kontext

Sveriges huvudstad Stockholm planerar och genomför imponerande politik inom alla
sektorer för att uppnå koldioxidneutralitet och nå målet att producera noll CO2-utsläpp
inom de kommande 25 åren.

Att skapa bättre platser för grön och hållbar utveckling i Sverige
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Introduktion

Stockholms stad har aviserat planer
på att bli en fossilbränslefri stad år
2050. För att nå detta långsiktiga mål
togs en färdplan fram vid sidan av en
ettårig bred remissprocess ledd av
staden.

Färdplanen omfattar många av
dagens utmaningar som europeiska
städer står inför, inklusive bland
annat energiproduktion,
energianvändning i byggnader och
transporter. Den slutgiltiga
”Färdkartan för ett fossilbränslefritt
Stockholm 2050”, godkändes
officiellt den 24 mars 2014 av
kommunfullmäktige.

Intressenter

Miljöförvaltningen
Stadsutvecklingsförvaltningen
Trafikkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Sjöfartsverket
Luftfartsverket

Metodisk approach

År 2012 satte Stockholms stad upp målet att bli fossilbränslefri år 2050. Driven av
ambitiöst ledarskap och handlingskraft tidigarelade staden 2015 måldatumet med ett
decennium och planerar nu att köra enbart på förnybar energi till 2040. Den övergripande
planen bygger på en allmän energiminskning och en ökning av användningen av förnybar
energi. Till exempel är energistandarden för nya byggnader byggda på kommunal mark 55
kWh/m2 jämfört med nationella standarder på 80 kWh/m2. På samma sätt har staden som
mål att minska energianvändningen inom byggsektorn med 50 % mellan 1995 och 2050.

År 2040 kommer naturgas att fasas ut helt ur stadens energinät och värmesystem och i
första hand ersättas av biogas. Energibolaget som tillhandahåller fjärrvärme är särskilt
ambitiöst och har beslutat att fasa ut fossila bränslen till 2030, med start 2016, och
förnybar energi kommer att kunna driva 90 % av stadens fjärrvärmesystem (från 80 %
idag). Att öka användningen av förnybar energi i transporter från 16 % till 100 % till 2040
kommer sannolikt att vara stadens största utmaning, eftersom detta kommer att innebära
att alla konventionella bränsledrivna fordon avlägsnas från stadens gator. För att uppnå
detta mål planerar staden att fördubbla kapaciteten i kollektivtrafiken, samtidigt som
infrastrukturen för fotgängare och cyklister förbättras.
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Som den första europeiska miljöhuvudstaden 2010 har Stockholm åtagit sig att vara en
förebild, att inspirera andra städer och sprida bästa praxis över Europa och resten av världen.
Under sitt år som Europas miljöhuvudstad höll Stockholm internationella konferenser,
seminarier, utställningar och visade sitt engagemang med den officiella invigningen av en ny
spårväg och viktigast av allt delas denna ambition över många sektorer och det finns
gemensamt tänkande, planering och resursförsörjning.

Rekommendationer / topptips!

Stockholm har som mål att som storstad vara en verklig ledare för att bli fossilbränslefri.
Under de senaste åren har staden överträffat många av sina klimatförändringsmål, vilket
bevisar att den har den politiska vilja och tekniska erfarenhet som krävs för att uppnå sitt
ambitiösa mål om en förnybar framtid.

Den främsta anledningen till denna framgång har varit det holistiska förhållningssättet i
hur alla ledare arbetade och lyfte fram de miljömässiga, ekonomiska och hälsomässiga
fördelarna för invånarna:

Miljövinster – genom att få bort alla fossilbränslebilar från stadens gator till 2040 räknar
Stockholm med att se minskningar av luft- och bullerföroreningarna.

Ekonomiska fördelar – att bygga en fossilbränslefri stad kommer att skapa jobb inom
förnybar bränsleproduktion, rena fordon, teknik för att bygga energieffektivitet och
infrastruktur för kollektivtrafik.

Hälsofördelar – förbättrade förhållanden för fotgängare och cyklister kommer att vara
avgörande för att uppnå en 100 % fossilbränslefri transportsektor. Dessa aktiviteter
kommer också att innebära hälsovinster för Stockholms invånare.

Bäst praxis nummer 3 handlar om innovation kring öppna ytor i stadsmiljöer i Sverige inspirerad
av botanikern Carl von Linné.

Hållbarhet och grön innovation i grannskapsförändring i öppna ytor
och i byggnadsmiljön i Sverige

Kontext

Är 97 procent av Sverige obebott? Nationalparker och naturreservat täcker en tiondel av
landets yta.
Naturvård är inget nytt begrepp för det svenska folket. Botanikern Carl von Linnés bidrag
var viktigt för vetenskapen på 1700-talet.
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Introduktion

Carl von Linné skapade ett nytt, förbättrat och standardiserat kategoriseringssystem
för växter och djur. Ännu viktigare är att han banade väg för Sveriges vildmark att förbli
oförstörd. Hans arbete visade det nära sambandet mellan växter och djur och deras
miljö, som ligger bakom modern ekologi.

Linnés arbete lade grunden för Sverige som en naturmedveten nation.

När ett naturreservat bildas
markeras gränserna av stolpar
med en snöflinga på blå botten.
Foto: Philip Liljenberg /Johnér
Bildbyrå

Intressenter

Många faktorer bidrar till svenskarnas tillgång till sin rika natur. Viktigast av allt är att
Sveriges grundlagssäkrade allemansrätt som garanterar att markerna är tillgängliga för
alla. Detta koncept, djupt rotat i varje svensk, skapar en känsla av kollektivt förvaltande av
naturen.

Ändå är lagliga rättigheter bara början på Sveriges framgångar inom naturvård. Olika
gräsrotsorganisationers insatser är avgörande för att hjälpa till att få svenskarna från tidig
ålder att uppskatta, respektera, njuta och vårda naturen.

Svenska Naturskyddsföreningen bildades till exempel 1909 kring endast en liten grupp
naturvårdare. Idag har den 190 000 medlemmar som arbetar mot sitt mål att påverka
regeringen, bevaka förorenare och rädda Sveriges vilda djur och arter.

Metodisk approach

Århundraden senare varnade naturvårdare, influerade av Linné, för de potentiella farorna
med industrialisering av Sveriges landsbygd. Deras arbete ledde fram till den lagstiftning
som säkrade markskyddet och skapandet av Europas första nationalparker i Sverige 1909.
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Idag har Sverige 30 nationalparker och mer än 4 000 naturreservat som tillsammans
täcker mer än en tiondel av landets landyta eller hela grannlandet Danmark.

Nationalparkstatus är det starkaste skydd man kan ge värdefull natur för att bevara den
för framtida generationer. Att skapa naturreservat är dock det vanligaste sättet att
skydda naturen och dessa utgör 84 procent av Sveriges skyddade yta. Varje naturreservat
har ett specifikt syfte, med sina egna regler och föreskrifter.

Rekommendationer/ toptips!

Århundraden av naturvårdsarbete i Sverige har gett resultat. Nationalparkstatus är det
starkaste skydd man kan ge värdefull natur för att bevara den för kommande
generationer. Att skapa naturreservat är dock det vanligaste sättet att skydda naturen
och utgör 84 procent av Sveriges skyddade yta. Varje naturreservat har ett specifikt syfte,
med sina egna regler och föreskrifter.

Naturreservat är skyddade av svensk lag; varje nationalpark sköts dock av lokala
medborgare och de har stor andel i hur parkerna sköts.

Initiativet till att skydda ett område i Sverige kommer ofta från länsstyrelsen men kan
också komma från kommuner, ideella organisationer, allmänheten eller markägare.
Länsstyrelsen samråder med markägare och lägger fram ett förslag till beslut om
naturreservatet som anger mål, föreskrifter och en skötselplan. Detta är ett bra exempel
där de statliga reglerna har bidragit till att skapa en kultur och genom utbildning har de
flesta medborgare förståelse för idén och spelar en roll i underhållet av nationalparkerna.

Den fjärde bästa praxisen gällande detta tema utforskar hur man skapar nytt liv i öppna ytor
med hjälp av överflödiga industriutrymmen.

Kontext

Sedan 1990-talet har platsen för vad som tidigare var Europas största
industrijärnvägsstation i Plagwitz-distriktet i Leipzig legat i träda. För att kunna bibehålla
den öppna ytan även med den ökande inflyttningen och bostadsbristen, omvandlades
området till ett allmänt grönområde för att erbjuda rörelse, lek och motion.
Medborgarträdgårdar, en fruktträdgård, en bollplan och graffitiområden är några av de
tillgängliga faciliteterna.

Skapa offentliga grönområden av överflödiga industriområden

Bürgerbahnhof Leipzig
www.buergerbahnhof-plagwitz.de
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Introduktion

"Projektet visar hur en samproduktiv process kan leda till ett högkvalitativt offentligt
rum som används intensivt och ger möjlighet till anslag. Här har man hittat en balans
mellan delaktighet, god design samt ekologi och naturvård." 

Intressenter

Staden Leipzig och initiativet Bürgerbahnhof Plagwitz arbetade tillsammans för att hitta
idéer för att använda platsen. Staden köpte tomten av den ursprungliga ägaren och
gjorde den tillgänglig som ett allmänt grönområde. Offentliga diskussioner om
omformningen och användarnas aktiva engagemang i den långsiktiga utvecklingen och
organisationen av parken gav upphov till initiala idéer. Här finns plats för en lekplats och
ett testområde för stadsklimatskog, ett café och cykeluthyrningsstationer samt
koloniträdgårdar. Stiftelsen "Ecken wecken" tog på sig rollen som stödjande organisation
och därmed de huvudsakliga organisatoriska uppgifterna. Samtidigt balanserar stiftelsen
upp brukarnas, omgivningens och stadsförvaltningens intressen.

15

15 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. O.D. Bundespreis Stadtgrün: Bürgerbahnhof Plagwitz. https://bundespreis-stadtgruen.de/entry/buergerbahnhof-
plagwitz/?show-details=true [28.04.2021]  

Rekommendationer / topptips!

Samarbete öga-mot-öga genom stabila, pålitliga strukturer
Vilja att vara med och forma processen
Förmedlande enhet mellan stad, planerare, medborgare och initiativ för
förbättrad kommunikation
Projektteam bestående av tväraktörer
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